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ا!قي

فكزةيكوتيالذيالثعبإنأ:اإحاصرشالمزرخينأصديقول

."مستقلهاصروةيصيؤأنبدورهيم!خه،بلادهماضىعنصحيحة

والقوب-4العاليةبمؤولياتنامناوثحورأالف!رةهذهمنانطلاقأ

التاريخ،علمدراسةعلىأقبلواالذشالناشينمثبابنامنالمتزايدا)حددتجاه

صقلفيالعرلةالمكتبةفيالقائمةالثغرةلدالملحةالحاجةمنوبضغط

هذاتألفعلىأقدمنا،خاعةالقديمالثرقوناربخعامةالقديمالاريخ

الدولةتكونبداياتمنذالرومان.تارريتناولاديااإوجزال!ضارط

فيالاولالجزءيشكلالمؤلفذا05عاصتهاوتغيرانحلاالاحقالرومانية

اليرنانتاريخ:عنالتالةا!جزاءستعقبما!!القديم

العربيالفييقيوالوسع-والرومانيةالهلن!تيهةالعهودفياصربياوالث!رق-

.اتمو!الأبيمضابر-وضفي

التياطاؤاةأ!داثهودراسةالرومافيبالتاريخ!أنلناكانإذا

!مصيل!علىشوفالزمنمنطويلةصقبةتغطي

وإلىجهةمنالعربيالثرقبمنطقةروماتاريختربطالتيالوث!يقةالملة

التجارلابأغقالطافرةالروءافيالتاريخصورعل!3-تنطويالذيالمغزى

الجزيرةشبهصعميدفعلى.واطضارةوالاجماعال!اصةفيالأثرالعيقة

بال!ثموباصط-داممأدىومزارعينفلاحينمجتمماتقامتايةالايتا

-اهـإورةوالجزرالأرضيأهـال!نفىتاركمالي--الجاورة
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طرممصمشقومحاو)تهم،الخ...وغاليينوأؤوصكوقرطاجينإغريقمن

أدت،وبثرواتهاالممتازايتاليابموقعالطامعا!مهذاوسطاطياةفي

ال!ممادكانتصار!-"!ءريةمؤ--"نثوءإلىمتضافرةالعواملهذه

ارستقراطيةبطبقة-!يزالذيالتإثصيءالمجتمعأركانتثبيتفيالأول

ادإبقالمليمللنظامبقاكاالدولةأجنرةعلىهيمفت-قاخ!صارغم-قوية

،الخماطالدولةعفلاكيرخمجل!علىو--طرتجمهورينظامإلى

الفلاصينبموعابتا!تاكيالجفديةطريقعنءآر!ا)خحقيقوسخرته

ات-دمصهااكخفيهذيةأداتهابالتاليوكانت،وحلفا!اايتالياثءبمنوالفقراء

فرنحت-قوطصت!ف-طثت،أخصام!ثامعصراعاتهاكلفيهوادةدون

سطالمترالابيهف!!اب!راحوضفيوأممنفقطايتاليافيلاروماشاسة

.الثرقفي"الرومانيباللام"5!ماإحلاللروماتموبذأك.قاطة

فهيالاستحماريتوس!!-امنكثيرأاستفادتقدروماأنالبدجمهي3!و

دانتبلف!سبا)طبي!-4وثرواتهااحتاغطاقياا)بلادكنوزتهبإ

منبالكثيروالرقاليونانبلادفيالقديمةاط!ار)تبمواقعلاحت!3!ا

مفممارفيعررقاث،1منء!ااقتبستهماقطرعناطضاريةمقوما!ا

والثةافية.وا)--اشةوالعسكريةالاجماعيةالمتنظمات

اطضاراتعواصمتدمرأنرومالورعاالبهيرالدبئهذاعنرشآ

علىالعظيمةأثميناهدينةكديموما.وأنايةو-صيةليمحلالذكرنفةالآ

لما-لفتهمصغرةصورةإلابأهلماوالفتككضوزهاون!بسللاالطاغيةيد

وماالبونيةاطروبختامفيوةناءدمارمنقبلهاالفيهنيقيةقرطاجهمدينة

.ب!دفمااورلئانالامبراطوريدعلىالمزدهرةتدمرمماممةشلقاه

وإلامبراطوريالجهوريعهدبهافيا*ربياقباكسرومااصطدمتلقد

عاملأةحنت،ضراوةبكلاخضاىتحاولوجلأفيووقةتمراتعدة
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تحريلإلىوبالتالي،عديدةقرونأأزدهارهوإطرادطوهوقففيحاس!

روادهشخصفيالاولىا)ضربةلهكا)تفقد.مانوعاالغارفييمساره

فياكجارية33متعراجذورواقتل!تاكوسطالجرغربيفيالأوائل

ف!دء-افريقياش-الفيعاصتثمفيوهاجمت!3وا-بانياوصقيليهايتالا

تثمبقيمنوباعتموقتلتمأهايهاعلى!و!اودمرتؤرطاجةأسوار

عنهع!رتبمامؤمنةالمثرقنحوبجعياالمت!تثم،العبيهدأ-واقفي

ال!-االغزومحاولةأولفيفولس!ومانيدوسالقنصلقائدهالسانعلى

لنفسهادخذأنروماعلىبأنأ:و-وريةالحغرىآسيافيالهلنمتي

والبحرالبرفياللامتأهينواجبعايهالأن،واصعةامبراطوريةسياسة

.،ا!رقةاالبلادكلومراقبة

مرادفأالثرقفي"الرومافياسلاماروهـامفهومكاناطقصقةفي

،!رومانيةبحيرة!اكوسصأاليمحرروجحل،مصحمارس"أوالمنطقةلاتحمار

ثماتالرقدفعوفد.بعدمنالاتالةالفامثةرددتهمانفسوهذا

نأبالحضارةوالمتفوقال!رتقوهوافطرعندماءاأيأ،الرومامتياللم)

أجزاءإلىومدنهمناطقهوتفجمص!نهقىجلويقبلحرياتهعنرلمنازل

القوىضعية"تحاسدةمتنازء"بابقائهائيةالىروماشاعةتقضيوولإيات

منها.الضراثبوبمع13حمارتفرضوبالتاليبد:!ااغاصلالحكغ-اتكونحق

ء3-دفيالثر:فيالعربيللوجود"ال!ابةسباخهمالرومانسدد

وجعلالعربيةالانباطكل!"-يادةعلىةفىالذي!زاجانالاءبراطور

الرومافيالقائدحليفكانالن!-احأنولو،لرومانابعةولاية15بلاد

العربلتاريخل!نا)!ربيةالجزيرةثبعلى-لمففيغالوس!:ايا

نأنذىولا.بعدهاقائمةالحربيلبوجودةامتماولر؟اآخرمحثأن

لديىالاولىبالدرجةيهالفضلكانأفرادهامنالك!ثيروهلاكلمة!2فثل

وصث!بها.العربيةالجزيرهشبهولطيعةالنبطيسيلاوساقى
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واليا؟ةالحريةفيبة!اتطالبأيخالحريةتدمرمملكةتحاولوعندما

علىبالدماروتقفيحيرصثهاعايهاهذهزصلطروماعن)ستقلالهاوتعلن

بالأغلالمكىلمةذليلىأسيرةملمي!ثاوتسوقالمزدهرةوتجارتهامؤصا!ا

الا-تحمارنيرطرحير-اولمن)مملعبرةلت!ونالطفرمواكبفي

الروماني.

حطتأ!اورنمطويلأالحربيا،دالروءانيةالامبراطوريةقاومتلقد

بىحضهموضربتهمأبنانهفيوفرقتوالاردنسوربةفيالمتفت!"نوياتهبراعم

نأالمنطقةفياقامتهالذيالديلبثوماالصمودتستطيعلانجدها

الهحة.الإسلامبرسالةقوصتإقيااطامةاحربيةااإوجةأءاميرنهار

الاولىقواءدهإلىوقىاصحهومافيالىالاستعمارانحسارعنالصباحويسفر

اليرموكمواقعوتكونالمتو-طالبحرصوضطرفيلإتجاهالعربيالمدشبعه

.وتدءرزامالمواقعثأرآوبابليونوقنعرين

فهوالروءافىالتاريخمناستحلاصهايمكنالتيالإيجابيةالعناصرأما

الاقلوص!مهاالمحكومةالث!وببينقامالذيالوا-حاطضاريالمتفاعل

المكدونيالاسكندرلحلمتتمةكازتالرومانيةفالامبراطورية.حضارة

بينوالتقاليدالةروقوتةريبواحدةمملكةفيوال!رباثسقادمجفي

الحربيالثرقفيالرومافىاطماتنحلفإلىنظرناماوإدا.أبنائها

الرومانية-الاغريقيةا!ندصةأنماطعلىبنيتضخمةممرانيةأوابدوجدنا

أبنائىاج!ثودبفضلالمنطقةفيقامتوطرقو-صونوسدودوقنوات

الكثيربدورمتلقوهماإلىوأضافواء!اأخذوامثالالروماأعطراالذبن

الحربيا!!أنيققدمنكليخطيءاطققةوفي.ا-ابقاقىاثهممن

الوثنية.الحرلةالجزيرةشبهع!!اقتصرضيقصضاريأساسعلىقام

تاريخعنالجامعمؤلفهمقدء4فيالتهايمفراقىالمؤرخأشاذنايقولو؟
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قاستالعربيةاحفإريةالقاعدةإن!:،الفديماالحافيالعرب)

شكلفيصورهاأوضحواتخذت،الهلنتيالعصرمنذنفهاعنوعبرت

فيالعربنصيبوفيالثصإلهعبادةفيتتوجتالتيالوحيدعبادة

لدةءصامتهانصيبويزداد.والياقبةاطديثةالافلاطويةمذاهبتعاليم

الحربياهـديتابعأالحقيقةوفي.الرومافيالامبراطوريالعهدفي

هلن!ية-قاعدة)علىومهسوفلسطينسوريةفيمنجزاتهبناءالاسلاءي

الحر!ةالحضاريةالةاعدةجذورإنبل،البحنىيدعيصما"لاتين!ية

خير!اونجتالإسنلامقبلالأولالالفمنذالمنطقةفيقامتالعريقة

."4الروماف-الهلنستيةالقاعدةمعالوثيقبالاصت!ك

اطضاريةالرومان4ماكلمدىلنايتفحالموضوعياليانهذامن

منأنفثمالمنطقهأبناءقدمهمماكثيرأقئيدلاوالتيالعربيالثرقفي

لتاكانوإن.العإصةزدمرمنآتفيلهاصورأبهىتجدمنجزات

الحروفعلىالنقا!وضعفهوالللىهذهمنالئالثالجزءفيهدفمن

أءطدابصارمبهرتكنالضثاوةورفع"الحربيةلالعجزة"بةبالف

الاستحمارية.الرومايةالحكرية

باللبةالايجابيةا!و!ؤيهالنتالىنفهاروماإلىنلتفتأخيرأ

فيأساسأواعمادهـطالاغريقيةلل!ضارةاحتهضا!افيفنرىالانسافي19ر)ث

لاضوانا!اولاتوفي،اقس!جيلباأجديرايجابأعنهسأيدلجداالبناء

بينتماعيةالاصالعدالةمننوعإيجادال!عبيينمنتلا!ومنغراكوس

نفهالرومافيالمجتمعفي،والمحرومينالاغياءبين،والمحكوميناط!م

وء-ذابحالثعربيينثوراتفجرتهاالتيالاجماعيةال!دالةلأف!ربداية

والاصلاحاتوالاصمماعةاطقوقةوالتثصريحاتالقوانينفيشى؟،الرقيق

الاستحمارظلامعلىيطغىنورمنقبسأالامبراطوريةثهلتالتيالزراعية
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أورباإلىسينطلقالمث!لهـذا.رومافيالدث!تاتوريوالحم

بص-دلسحتقدتكنأ4بداقكحوبالطريقومصئأفاتحأالثمالية

الفضلويكونأثيناولابارلأمجادءرفتولابقراطولابحمورابي

وتحاليماطضاريالتراثنقلفيكوسطاءدورمفيللرومانالفضلكل

.الخربإلىقاكصمنالميحيهةالدبانة

داطوادث.الابجازطالكلالروءافي.التارمعالجةفياتجعنالقد

لنا،ءضادرأنتائجمنالعالياليءث4ايىتوصلماصدثمعتمدين

رحلخهخلالاقارىءصتبدوالتيسميةر"بريه.و

وتجنبهتهديهالطريقبحلا!ماتأسصبهالرومافيالتاريخفولعبرا)طويلة

التاربيخ.هذابم!يحفلاكبإحاركواوالاعلامالمدنأس!اءمنضمقيالتوه

فيعيهي!ضمدالذيالاساسال!اريخلطا):الآنتأمنوقدأما

الأجواءإلى!دوءالانطلاقيتطيعالمحاضرالاستاذفاندراستهفي

الأشابومفندأالاحداثطبيعةومحللأتاثأ4محاضرازفيالعلياإمايةا

التو--حيثاءمنأما.ءخها؟خضتا)قيوا)تائجوواءهاتكهنالتي

فلبهاكلاختتمناالتيالوفيرةادرالمهفييردفانهاقفا!يلمنوالاستزادة

معين.!لمرالكتابفصولمن

مقدمتهموفيوأصدقافيزملافيإلىألوجهأنالجالهذافيأودختامأ

،حاطومنورالدينالدكتورالا-تاذدثقجاهـحةفيالحاريخقمرئيى

التفرغليية-درأنآملأ.لميمتي3وت!جيصزأرحمدمعلىالوفيربالثكر

مقبلة.طبعاتفيتقويمأونقدمنيردقدماولتنقيعتبقىمالانجازالعلي

اتويق.وليوالله

لفالمؤ166711127فيدمثق
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الروصانيفيالناءاثعرأبرششعيعو

دابتجل

0007حوالي

0003حوالي

0015حوالى

0001حوالي

0012

0001بعد

تم

النيولتيمالعمر

البالافيتيةالةرىنثوء-البروترصسيةابد

مارااقىقرىنشوء

لحددا!ريةابد

الاي!ليرية.الهجرةبداية

منطقةإلىالفنفلمينمعتهاجرالفال!-ممية-اللاتييةالمجموعة

لةالكففتحه.الاياليريينضغطنتيجةالثرقيةالبوسهل

تتوضعحيث.الوسطىايتاليانحوص!رهامتابعةالرئدصية

الأومبرية-الأوس!كيةالجموعةأما.التيه!رنهروجنوبيإبثها

الادرياتيملمنماقةالثرزيةالجهةمنتأتيفانهاالايتاليينمن

محجزئبأ4نحضلماالثرقيأيااياشاطىءإلىالجرعبر

فتتوضعالوسطىالأبنينجالمنطقةفيأها.الايال!ريين

حيتوفالأوسطالةرؤثر*سقيوفي،السامنإصينقبائل

فيالاياليري-التو!ثقلمركزويكون.الاومبريون

ايهماينفمالثرقيا)شمالوفي.الثرقيالجنربيالق!مأقمى

مصببينالواقعةالمنطقةفي(ايال!ريالغير)الفنيتيالثعب

الايسترثية.الجزيرةوثبهالبونهر

..قرطاجةمدينةتاصي!
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منلثاانلقرا

منالضانلقرا

006قبل

سدلسانالقرا

805-705

طاصناالقر

؟91

المنطفةومنالصغرىآشاسن3ءول!"53،+لميونالتيريأتي

الواقعةالمنطقةالىالاكوةاليونافةاتا!مم!رنتجةيدض!نوالايجية

الأوم!بريةال!ناصرمعوينشئون،الأسفلالتيبرنهرثهالي

فماستحرفالتيالمنطقةفيوالاي!ليريةواللاتييةوااليغورية

الاشوصيم.الثعبباسمالمعروفالثصبتوص!ناباسمبعد

ودمالايتاليهت!ينالمجموعتينأعضاهيلتقيروماأرضوعلى

.ابيونوا)الاتيدونا

ايتاليا.وجنوبصقييهفيالاغريةيالاستعماربداية

بماعةمثكلينروءاأرضعلىوادبيوناللاتينيونيتحد

.ةصدمو

وز(سيص)كابانياباتجاهالبوسملفيالاقىوسكيينترسع

اللا!وم.منطقةوفو(ال!بايةاددنوحلفكابوا

التاركينيالاقىوسيمالمالكالب!ت!3قىتروماوتدخل

.!؟*!+أول+أ!ع)

مجلسفيومركزهاالنبميلىالألصرحم.المامميةا+-ار

.هـخلثا

قرطاجة.معتحقدم!اهدةأول

لمدةالزعامةاطاصإقرناءد!الأولالنصففيروماتفقد

حوالالزوسكيينمعمعارك.اللاتينياطافعلىءابرة

الجبل!97514ع،عطوالةول!يهينول4!!لماك!نالآقائل

.اللاتيومنحوالمتوغلى

المقدك!.الجبلكأوأللعواهـيرةأول
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63،

994-،51

،،هـ

منذ..،

3!6

387

367-366

361

358

354

ث

33ول

لضغطنتيجةتتحدالتي،النبيهلىالأصمعالحواماضلاف

الاقخصادية.الأز.ة-العواممنظمة

تتالالحواممنظمة.ثسيةالاثنياللوائحقانونوضع

بها.الدولةاعتراف

تأخذالتي،المتحددةالوظائفذاتالقنصيةنظامادضال

ال!ملية.بمزاحمةالآن

كابوافيالامنتينتوغل-كامبايافيالاقىوصيهينسميادة

فولتورنوكط.سهلوفي

الىتصلفرنساوأواسطألمانياجنوبمنقادمة4كأقبائل

.هناكالاقىوسكيةلليادةثابةوتضحالبوصهل

الجنوبية.الاتزوسكيةأحلأأمدينةتخلروما

ول!ا)1عندالرومانيينيهزموناقىورياثهالفيالمتوغلينالغالون

فيارومانيةاالزعامةمرعزانيمار.رومامدينةويهدمون

.اللاتبوممنطقة

.البص-الكستيالقانوزينامدار

علىالراهنةالممتل!تعلىالحفاظ-الغالينضدحروب

وسكية.لاقىاودطدا

الاتينميين.امعالتحالفتجد،د

اصامنتيهت.امعمحاهدة

الفولكيهينمعمحاركوبالتالي،قرطاجةمعالثانيةالمعاهدة

واللاتينيين.والامنتيم

دخول.ا)،تينيالحلفحل.الفولسكيةانيقوماصتلال

معقانونيةعلاقةفيتفرقبثكلاللاتينيةوالمدنكابوا

.تدريريبشك!المو)طنةصقالمزؤك!،روما

-11-
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327-092

321

903-803

003

592

192

3!.

287

282-272

275

272

26-1،2،

341

!ككى

الامنتميةواطرب(،32703-)الثانيةالسامنتيةاطرب

.(!2.-892)اثالثةا

.؟بوامدينةاسترجاعواعادةفقد.كاوديومهزيمة

اتزوريا.!مالهفيالرومالبنتوغل

ا)ممهنياللكوظائففيالدصولحقعلىيحصاونالعوام

.(*س!ط!8!)ول!ه)

والسامندخيينوالغاليبنالاشوسكيبناتحادعلىالرومانانتصار

أوصريا.في-نتيضومترب

السامنيت!ييهةيتركالذي،الصلحعقد.فنوزياهـخعمرةتأسيس

الداخلي.اصتةلملأ!م

.بييومثهالمنالغاليينطرد

ال!وامقرارات:(!محأول953+عأ!ا)(هـورتد-حاقانون)

الدولة.لكلملزمةتصبحالقباثلصبينتجونالذين

التارنتية.اطرب

بنفنت.عندبيرهوسهزيمة

الاليافياليرنانيةالمد):،جميعتملنبيرهوسموتبصد

روما.الىوالسامنتيينصاللوكانيبنالثافىبن!خ!توء3ا

الأولى.البوزيةالحرب

ا،صتل!تانحار."59)أ!!ولجزرقربرومافيبرينصر

سيراكوزهإتلمناءتصبحايماصقية-زيرةفيالقرطاجية

.روماف"مقاطعة

سسدينياايخاز،قرطاجهفيالمأجوريئالجنودعصيان

روما.وكورسيالى

-12-
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لأ922-23

226

22،-225

و!92221

921

218-102-

217-216

315

211-902

021-602

502

302

102

003-791

791-691

اسبايا.فيجديدةممتل!تلقرطاجهيربحنجاركاسهاميل!ر

4اةرطاباالجيوشقائدهانيبالابنهيصح221سنةفي

اسبانيا.في

لالتل!تئهالأ--دأاك!رت!حرومامعإبرومعاهدة

القرطاجية.

صتعمراتوتأس!سالثطليةايتالاؤيا)عتيينضدحملات

البو.سهلفيرومانية

الاياليريين.ضدرومانيةعكريةحملات

اطرب.تحلنروما.روماحليفة3أ+ول!هيحتلهانيال

اخانية.اابونيةااطرب

.تيسينوسفيوينتصرالا)بجباليجتازهانيبال

.ح8ح!!ولزربينتصرهانيبال

المكدوفي.اطاصفيلبمعهانيبالتحالف

.وكابواوسيراكوزهلارنترومااستحادة

اسبانيافيالقرطا-يةبالممتل!تيظةرسيبيوكورنيليوس

نحويتوجهسيبيوعورز"ايوساطاءسيليبمعالحرب!اية

أفريقيا.لث!ال

.!!!2زامامعركافيهانيبالعلىينتصرسيبيو

اطروب.أفريقياضارجالواقحةممتل!تهاكلتفةدقرطاجة

ايتالا.ثهالواصتلالاسبايافيالروهانية

المكدوفي.الحاصيخليبالملل!ضدالثانيةالمكدونيةاطرب

نثكورتمرمؤ.هـه!لأ،!هعا!ط8أعندالظفر

اليرنانيبن.!لىحريةيحلنفلامينينهوس!وسكويت

13---
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-188ا

ا-168

ا-116

ا

-132ا

ا-121

ا

ا-121

ا

ا

ا-001

ا-101

-88

وعندديليقىموعندالظفر.الثالثانطبوضوسالملكخاطرب

.(881)عامماجتريا

الظفر،المكدوفيدا!9*حع9الملكضدالثالثةدونيةالم!اطرب

المكدوية.الملكية!اية.4.3!ولبيدناةربالمعرصفي

فيمصر.حملتهعنعلىالتنيابيفازسيجبرلرايغاانطيوخرسالملك

صبو!كورنيليويدعلىقرطاجهتهديم.الثالثةنيةالبواطرب

أفريقاتأسي!مقاطحة.واح!لالها(الابنسيبيو)أيليانوس

الروماية.

رومانية.مقاطحةتححبحمكدونيا

صقيلية.فيالاولىالرقيقحرب

الغراكية.الثورة

اطواء!كحديدسمقوقبطلبيتقدمغراكوسالثحيافىامي

.هكتارأ035ليالدولةأراضيعلى

الاسيوية.المقاطمةالىا)سابقةالبرغامنيةالمملكةتحويلاعلان

غراكوسقانوتتجديد.غراكوسعهدفيالا!لاحات

الزراعي.

.!أس!53*ؤربالرومانمزيمة

والتوتونيين.الكمبريينيدعلىاروننهرارومايينعلىجيثينيمهمز

ادإدصة.حقالثايةماريوسقنصلية

الرقيقحرب.إلكمبزيخبنوعلىاتوتوناعلىماريوسظفر

صقيل!ية.فيالثانية

منحهمعنروماامتنحتالذين،الايتاليينالاتحادأعضاءتمرد

يسببالصبالعس!ريروماوضع.المواطنةصقوق

--1،
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888،-

88-87

88

8،

83-82

82-97

97-78

74-6،

73-71

07

67-66

ظلؤاالذيناعضاءالاتحاد-خعلىالمواطنةحقوقخلع

جموجبذلل!وتوسيع.جولياقانونبموجبلروماموالين

بابيريا.قانون

بلادملكالادسيثرادتالملكضدالاولىالميثرادلةاطرب

ا:ونت.ا

/رومايحتل-لملا.وسللاماريوسبينالاهليةاطرباندلاع

.ميثرادتفداطربقيادةوت-لمم

.وةبالةالشعبيبنوصمروماالىماريوسعودة

.!؟ثمرادتجيوشقائدو!زمأثيناتحلسلا!

ويدفعفتوحهكلعنيتنازلميثرادت.الدردانوسصلح

حربية.غرامة

الانتصارعلى.ايتالانحويعودسللا.الثانيةالميثرادبةاطرب

روما.واحتلالإمنيتينوا)الماريانيين

مجلسساطةلاعادةسالاقانوناصدار.صللاديكتاتورية

.الثيوخ

وموته.الديكتاتوريالحمءتسللاتنازل

الثالثة.افيادبةاطرب

شارتاكوكط.برئاسةالرقيقثووة

قنصلين.ينخجاناوكراصوسبومي

قراصنةعلىللقضاءالعادةةوقء-!ىريةمهمةيعطىبومي

بقيادةاخضاعمبحديكلفثم(الغابينيالقنون-)ال!ر

.(المانيليالقانرن)وتيغرانميثرادتضداطلة
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6،

63-62

61

95

58

56

53

53

51

وسوريةالورتبلاد.تيغراناخضاع،ميثرادتهزيمة

رومانية.مقاطعةتحى

ال!تيلينية.المؤامرة-ع!رووصلية

وقيصر.وكراسوسبوصيبينالأشأطالثلاتياطى3

والجنودالبروليتاربالتوطينالارافيقانون.قصرقنصلية

شطلفيقضصلنا:بيصبحقيهس.،حا383!هـ،أ)ولأ!ا

في*حاوكذاكأ!!!أ+أسنواتضلمدةواياليرياايتالا

غايا.فيناوبونهءقاطحة

قانرن.ال!فتيينعلىارهانته،غال-انحوييرزيصر

.كاوديوسالمحاءجما

لوكا.فيالثلاثيالحمتجديد

.اخاز"سوف!لمينالثانيةلالرةوكراسوسبومي،انتخاب

بريطايا.فيالرومانوتوغلمرةلاولالربن)!رزيبم

دمانية.4مرةللرفيقيصر!صر.غالالقبائلقيصرهزيمة

قربارتيبناليمعمحركافيقتيلايسقطكراسوس

.س!!3383!!

-رب.فرسين!وررممىزعامةقيتبالثررةالغاليينقام

ولأ!918!139اط!مأنتحاببمنامبةرومافيالعصطبات

ومياو.كاوديوسبين

.فردقنملبصفةيحمبومي

يقهجماباست!دعاءطلبتقديم.غالابلادفيالاخيرةاطروب

ايتايا.الىزصر

-16-
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،9

،8

،7-،8

،7

،6

46-،4

،4

،3-،،

43

،3

فىوالثيوخوفريقبوصيهر،ب.حأ؟داول5اليعبرؤءس

الظةر.اب(نيا-لمة.روماالىقيصردخول.زييمتالر

بموصبالمواطنةحقعلىتحصلالعليابالياا.ايلرداعند

.(لأع!رول+3س!أ!)ننواؤ

.(آب9فيأفارسالو!ى!-رصفيبوصيعلىاتصارصاسم

الا-ء:درية.حرب

.!ال!2ءخدفارناك!البوزتملكهـزيمة

انتحار.30ة"+ذلمطمعرصفيبوميأنصارعلىقيصرظفر

كاتو.

ا)خقويم.واصلاحقانرنيةا-راءات،قهسديكتاتورية

موندامحرصفيقيصرظفر.اسبانيافيبوهيأنصارفإم

1/1دل+لما

تاجقبولورفضه،الجاةمدىدي!خاتررأقيصرتهي!ت

وبروتوسكا-يوسيةودهـ-(مؤامرة.علإ"المحروضاملكا

.(آذار15)فيفصراكأيالالىتؤدي

موآينافيبروتوسرآسثموعلىقيمرزخلةيحاصرانط:نيو-ط

.جم!زمول!خه

انطووروسضدي!قدماناباقىوفي!يوسيرتيوس5الةخاصل

أوكايخانبينالثافياكلملألماالحم.المحرصفيويهسءان

.س!يسروهوت.ولبيدوكىوأنطونيوس

،وبروتوسكا-يوسيهزمأنماونيرس.المزدو-"فيلييمعرص

.الانتحارعلىيقدمانال!ان

2-نماور-17-
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،.

93

36

!2

31

26

91

18

16

لهن!لجبىأالرقيتلقىانطويوس.برنديزيمصاهدة

أفريقيا.يتاقىولبيىدوسال!ربيتلةىوأو!تايخان

البارثثين."جرم

.باسوسفنتدوسدعلىالبارثثينهزيمة

انطونيوكط.يقيالآةردانهوزةالثلاثياطمعن)بيدوسأقم!اء

.باترة!يويتزوج

مصر.علىالحرباعلان

.أ!تيوممهر!فيانطوف.سعلى!اطالمماجريبانهس

روماية.مقاطحةتصبحههس

علىمحلعاثيوخامجلى.4بادلمطىينفردأوشايان

ؤصل.(الثافيكانون16في)أوغستلةبأوكتايان

.(آخايا)مكدونياءنهـضقلى!قاطمةاليونان

أفريقيا.مقاطعةإلىنوبدياضم.جالاف!مقاطحة

اسبانيااخصاعاتمام.الحياةلمدىقنملسلطةأوخ-تمنح

اجريا.يدعلى

خمىلمدةقىيبونسلماكةصاأجراعطاء.الزواجقانون

.سنوات

ايهتانيامقاطهاتثلاثالىوقس!اغالاتنظيماعادة

وبب!ي!.لوجدونجنزي!

جرمايا.فيالحسكريةاطلاتيبدأدروزوسنيرو!ودنرس

الألب.نهرعبور.الوطنأبي!ىهىأوغست

-18-
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ميلادي

37-ا

ا-16

3-41

4-،ه

،

5-68

5-63

6

6

6

.تيريوسحملأ.قيهصرجوليوسايممتحتنيرويتبقكوديرس

روءاية.مقاطحةجرمانيااعلان

لجرمانيا.حاكأةاروستحميين

جرمانيا.ءناخضازلا.تويتوبرجغابةهعركافيفارلتسهزيمة

أوغست.موت

.تيبريرس

-رمان!يكوس.نيروكوديرسبقادةجرماياعلىلات21ء*إودة

.روماف"مقاطعةوكوماجبنبها:وكاياجعل

كالجولاجايوس

.نيرو!يوديوس

الجزيرة"شاالجنوبياطزءلانواءبرتطانيااحتلالبداية

رومانية.مقاطحة

روهانية.مقاطحةيزاكيااء.لان

.نيرواصمتحتاجرييه-،زوجتهابنيتتىكوديوس

.قيهس-رماني!وس"روزوص!يوديرس

يصحنيرو.وتتالهكوديوسلزوجهاالسمتدساجريبخا

له.خامفة

.ن!رودء3

.الثرقفيكوريولوسدويحوسوحملات.أرمينيااحتلال

بودثا.زعامةنحتبريطايافيقامتالتيا)!ررةانهاد

روما.حربق

.الانتحارعلىصن!ارغام.البيزويةالمؤامرة

.يهوذاليلادفيثورة.رومافيأرمينياعلىمل!تيريداضيجتو
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68

96-69

96

96-97

07

77-8،

7-81!

7!

81-69

84

09

69

69-018

!6-89

!7

89-117

101-501

607101

801

به.اثوخامجاسواعترافقصرابهينادىخالاسرفيوس

."المال!اجم!وديةا-اليوليةةالأنهاية.ن!رواتمح!إر

الفلافية.المالكةالأسرةحمدبداية

.قيصرابفا-بازبانالمناداة.غالاقل.قياصرةثلاثحمسنة

.فاصبازيانعهد

.فا-بازيانافي-لجتوسيدعلىوخمد؟!اأقدكطامدينةاحتلال

ا؟زيرةاصلإلمتابعة.لبريطانياآحااجريكولا:سجولي

.لل!دودسورأولوصح.ال!ريطاف"

بلجتوكط.عصأد

هيراكولانوم،بوصيمدنردمالذيةيزوفبركانانةجار

وستابيا.

.دوميسيهانعهد

ال!لدونيين.علىيتصراجريكولا

العلياجرمانيامقاطعةتاسيى،غال!يافيالربنءفةزصل

السفلى.وجرمانيا

له.ءلمفاشفاي!ينالثوخمجاس.دومييانمقتل

.المتبنونالقمياصرةعهد

فىفا.د3

.تزاجانيتبتىفىفا.ا)بريطوريالحرسثورة

.نجااقىعيد

العاحمةاحتلااط.،ع!ا!!الدايرينضدالاولىاطرب

الدايهين.ضدالثانيةالحرب

العرية.المةاطحةتأبس.الداكيةالمقاطحةاعلان
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ا-1،117

117138-

117

133-135

138

138-161

2،1-3،1

161-018

162-165

916

175

17-

177

بينوماآشورفءية.أريز!احتلال.اليارؤجمينحرب

وفي،ءمرفيايهودافتنة.رومانيةمقاطصإتا)نهربن

سوريةنحوقىاجانعودة.والرافدبني!وذاوفي،قبرص

عيلي!ية.فيوموته

.ها؟ريانع!د

والرافدبئ.آشورهقاطحاتعنواكخازلينالبارزمعلمحالص!

يولرسيخمدهاباركوخباسيمؤنبنعامةيهو،1ليلادفيتنة

اص!ول،ءأس!ل!،ن!45ا!+أالممصرتاقدسابناءاعادة.سيةروس

فا-طين.صوريامقاطحة

فيثصربكإلىويرؤحهانطوذوساوريليهوسيتبنىدريان15

.هاثريانموت.الحم

ا-لمم.اسياسةاصترار.يوسانطوذيىسع!د

إصا.بريطافيثورة

اسمفتالمتبتىأخاهيرفعاوريلوس.اوررلموسماركوسعهد

اطم.فيثصريكمصاؤ*إلىفيروساورييوكط

سلىقية-ثمالرافدفيبلاديرخلكابوس.الي،رفبنمعاطرب

،الطاءونانتثار.انهربنابينمامقاطعةتسمية

.الث!رقفيالقيادةيتلم!كاسهو.فيروسموت

الجرمانمنالدانوبثهالالواقحةابناطقاصلاء.ال!لمعقد

والارماتييهط.

اغتياله.ئماصرقافيقصرأب!ميهوسالمناداة

ثمريكرتبةإلىيرفعساركوصابنكومودوساوريليوس

اوغست.لقبويتلقىءاطمفي.
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178-018

018-291

186

391235-

391

391-211

491

591691-

791

891-991

302

02-031ول

602

فا.فيالقصرءوت

.كومودوسالث!يصرع!

بربلجناعسفي!دهابريطاذافيفتنة.ايتالافيعصابات

المالكة.سفيروسألصرةء!د

قب-لمنواغياله.قسيهصرءصافإلىبرتيناعسرةح

ديديد-!تسميةارشوة-اقبضهمبصدلاالبريطورياطرس

المقاط!إتقطحاتثررة.قيصرأبربانوسافيوسسا

بانويافيسيفروسسبت!يموسالقياصرةذصبالتيالروماية

.يولانوسضدبريطانيافيوالينوسسوريةفينيووبسينوس

اطرسوير!يولانوسويقتلرومانحويمثي-يفروس

.قيصرأالبينوستحيهين.البريطوري

.سو-صهراة!راعهد

إلىموتهبمدسوربةوقسمة.فجرعلىسة-5سيفروس

.!احهظالداضلميةوسوربة،الفييقيةسورية

الارثيين.ضداطرب

بريطانياتقسيم.وقتلهالبينوسهزيمة.تزيتورتيرممهركا

آ!3حأ3دزيرجحل.سفلىومقاطعةعلب!مقاطحةإلى

غالا.عاحمة

وكتزيفونمح!قياالحواصماصلال.البارثيينضدالحرب

أنهرين.ابينمامقاطعة

عكربة.حملات.أفريقافيسيفيروسالقيههس

.سكوتلاندهاخهاع.بريطانيافياطرب

اطم.فيهـي!3ئهجتاشتيموسسيفيروسابنتعيايئ
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238

-238244

2،،-242

244-924

5،2-7،2

24!

9،2-251

251

251-353

253

353-026

251

256

،(الاولجوردبانوس)لأفريقياالسابقالقنصلز!ب

التنصيب.ممليةفثل.لهثصري!(اثافياجورديانوس)وابنه

سطة.(الثالث-ورديانوس)اتلام

نهرمرةلأولال!وطييناجتياز.اثااشاجورديانوسء!د

الاسفل.الدانوب

%وليوس.الاولشابورالملكضدالةارسيةجورديانرسحملى

-!ادلممعةد.جورديانوسقتليدبرالعربيفليوس

.الاولشابور

العربي.فيليبع!ثد

العربي.فيليبوانمتصارالدانوبغرنحو-لة

لمييبوهزتمهلفيلإبمضادأقيصرأدي!وسميصيرسن!ب

المصركا،فيقيلافييبوسقوطفيرونافيالعربي

روما.عرشعلىبجلىاياليريثخصأول.ديسيوسعهد

الغوطيين.ضدمعارك.المبحييناضطهاد

تدهور.قيصراغاللوسبفييوكطالمناداة.دوريوسمصرع

افىومانية.ا)حملة

الغوطين.معا!لمحاعقد.ألوسغاعهد

.قي!رأالجيثىوينصبها)خوطيينيمزمالمراكثيأيلميان

يقتل.اطمفيو!سي!هغاللوسعلىانتصارهوبحد

.قيصرأبفاليريانالاعتراف

الحم.فيثصري!المينوسغاابنهزحيين.فاليرياقعهد

غالا.نحولامانوالآالبلقاننحوالغوطيينه!ممات

يجتازونوالةرأنيهبنلامانالآ.أنطايهةيحتلالاولشابرر

العليا.جرمانياصدود

-24-
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يصبانوجتاكاراكالا.يوركمنطقةفيشفيروسموت211

تلاندهسكواخلاء".خلةاء

.-كالاكاراعهد212-712

الديتيزيين.باشثناء،المواطةصقعلى.عص!نالمقاطعاتأبناء212

المافي.خهرعدالعلياجرماياصدوديت!طونألجرمان213

الغوطين.ه!تأولى.داكياإلىيسيركاراكالاس،21

الحرس-يدقاندعلىكاراكالاقتل.البارثيينضداطك316-317

.ماكرينوسالبريطوري

ذلكنتيجةالصلعوعقدالروماا:،هزيمة.ماكرينوسع!د217-218

كالاكارااضتابنينمبالاجابالادوريالجيش.البارئيينمع

ماكرينوسهزيمة.حمصمدينةفياثصاعادةوراهب

وءصرعه.

رسيقكدادوريةاكصعبادةةرض.الاجابالعهد218-332

لدولة.

ممهابنوتحيين.ووالدتهالاجاباليقلا)!ريطورياطرس323

.الكسندرسيفيروساوريليوس

الكندرسيفيروسعهد222-235

ويؤس!الارثيينملوكمنملكآضريخلعالاولاردشير،22

.ايرانفيالاسالينحم

.ال!صندرسيفيروسيقؤدهافارسضدالعسكريةاقى231-232

.الجنودزصاصرة235-325

والدايهل!.،لامانالآضدحروب235-238

-23-
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257

-257026

036-268

026

261

263

367

268

368-027

027-275

اد--يين.اضطهاد

شابررول!ن.أنطاعيةاتهـإدة.الثرقفيفال!يريان

موت.أسيراويأخذهإدشاقرلافاليريانيهزمالاول

فاركط.فيالاسرفيةاليريان

انثاء.العملىتدهور.غاللإخوسبرزاسةالغاليينالق!ياصرةعهد

الربئ.حدودعلىالجرماندؤ-ح.الفرسانمنجيق

واسبازجما.بر،طانيااطاق

تحيين.ءنهاطردمواعادةكيليكيهحىالةرستقدم

شتيموس.خإالينوسضدقياصرةوكي!توسماكريانوس

جانبإلى"نةويضعافرسيهزمتدمر-يدأذيخة

رفع.غااليتوسيصدرهالتامحمر-وم.غالينوكطالقيصر

يين.المي!عنالاضطهاد

.ويهتوسماكريانوسالقيصرانخصماهيمكزمغالاصنوس

اإنهربئ.يستعيدمابينأذينة

نهب.اةخمااسمتحتتخلفهزنوبيةأرءلمته.أذينة?سع

.اليونان

.قيصرآأوريليوستنصب.غاالينوسمقتل

تدمراستقلالمحاولة.هـصرتلزنوبية.امافياكودبوس

موتبعدقيصرأأورييانتنصهب.روماعنالشرقفي

.كوديوس

انفصال.أوفتلةبلنفسهاتتخذ"زنربية.أوريليانعهد

روما.عنواضح

-25-
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027-271

ل!27

275

275-276

276-382

277

2!2

282-383

283-284

28-503،

385

286

288

.بسورروماا.حاطة.الالماتينعلىنهس.الفاندالينهزيمة

الداكية.المقاطعةاضلاء

.أس!يرةزنوبيةوياضذتدمريحتلأوريليان

كاوديو-،شرسيهبا)خيوخمجلى.أوريلياتم!رع

له.خلقا

بروبوسأوريليوسوتحيينتاسيتوسمصرع.تاسيتهوس

.قيصرا

."بروبوس

حدودتوطيد.غاليابلادمنلامانوالآالةرانكيينطرد

.الدانوبحدودتوطيد.الربنعبرمجوم،الربننهر

.قصرا!كاروأورييوكطتنهصيب.!روبوسمصرح

.وكتزيفونسلوقيهاصتلال.فارسعلىاطك.كاروس

اطم.فييخلفونهأبناؤه.كاروس"صرع

مصرع.افرساصحالصلحعمد.ونومريانوسكارينوس

هذا.قيصرأديوك!باوريليو-طالمناداة.نرمريانرص

.ديوكيما-جمانلةبورخذالاخير

.ديرممييانعهد

يقتلثممارجر-!ءورركافيديوعيحياتجمهزموح!كارن

زلميل.بد

فيأوغستيسمىثمقيهسأرجلنما!يهيانوس!واوريا

والورغونديين.الالمانيين،الفرانكيينمع.حروبالتالةأسة1

قيصرأكاروشوس!مادسواعلان.مهسفيلؤرةانهاد

طا!ا.برفيأمناف

-36-
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392

393

693

692-792

03،-303

/503

603

303

03،

0903

توطيداعادة.والفراتوالدانربالريننهرعلىتحهصنات

النكد.

الثلاثي.الحم

البيكتقبائلم!وم.!الكلوجمهزمكونسمتانى

الكوتلانديين.

مناطقعنالتراجععلىا.لاصانيينارغام.الفار-يةاطرب

إلىالامبراطوريةتقسيم.المقاطعاتفياصلاح.اطدود

مقاطمة.101واسقفية12

ألمسيجين.ا!طهاد.اب-يينضدديو!يبصانمراسيم

نىنستهاب!وويوسبجاليرلمناداةا.كى-ييانوماديوكيانتنازل

.قياصرةيعينونوماكيميانوحط-فيروس.أوغتباسم

غست.أوبلقبندويناوسسفيرويرسليرجا.سنتيوناكوتمو

كون!انى(ابن)قسطنطينفاليريرسبفلائيوسالاعتراف

قبلمنيعلنماكيميانابنماكتيوسأورييوس.ي!صرا

اللاثي.طىمامنظاقضر.أقهسالثوخمجاسويطوريلبراسطرا

يربطما!يميان.وينيحهسفيروسيهزمماكسنتيهوس

أوغستا.يهبالذيقطنطينمعثمكنتيوس،1معنفسه

وهلافيرسشك!جال!ر.دبوكي!انبرئاسة؟رنونتومفيمؤتمر

.أوفتلةبيةطوتس)بينيرليسصينيانوسفاليريوس

.ياصرةيسمونداياوماكسيينوسقسطنطين

يرفعداياما!توس.جديدمنماكيميانعردة

الرتة:نفىالىقطنطينوقىفيع.أوغترتبةإلىنفه

أوغت.لقبيحطنح!مأربعةقيام

-27-
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031-311

311-313

312

313

،-31332

31-315،

316

323

532-337

033

332

335

337

يصدرهالذمامحمرسوم.يانماكيهينيحؤحطنطين

ولدسينيوكط.جاليريوص

لةبيعطونداياوماكسيهحمنوس،فطنطين،ليسيديىس

ءاكيينوحط.يدعلىالمسي!ييناءطهادتجدد.أوفت

.ما!:لميرسجمزمطبنقسطت

بالديانات11بحيةصاواة.بالتسامحالحا!!بلانمر-وم

الاخير.وموت.داياما!!ينوسجمهزمليسينيوس.الاخرى

ولي!نيوس.قطنطين

بعدالصببمعقد.وليسيليرسفطنطينبينتقعصربأول

وموسميا."إعداتزاكياالبقانمقاطعاتعنأيسينيوسلزاجع

ديو!ي!يال!.ءوت

الحرب.أقيصرإصمى،لقسطنطينالثاكالابئ،فتانتيهوسكو

واعدامه.الأخيرهزيمة.وليسينيوسطنطينة.بيناثانيةا

للاءبراطورية.الجديدةالعاحمةا-تامبوليعلنفطنطين

ني!يا.فيدينيجمعأول.ال!بيرطنطينؤ

أربعالىالامبراطوريةتقسيم.استامبولالجدردةالعاحمةتدثين

.مقاط!-"117وأصقفية،1ولمطا!!،!!ع3،أعمديريات

.الجيثه!تقوية

أحلافأرءةخهميتكفلونالغوطين.الغوطيينعلىالانحصار

كونستان!،اعلان.اكممالةالدانوبضفافءنالدفاع

.يصرأالاصغرتطنطبنابن

الامإراطوربة.تةصيمصولفطتفيوصية

قسطنطين.موت.فارسضدالتسلح

-28-
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ا!لأول

بتأخرالقديماالحافياكو-طالابيضالب!رمنطقةتاريخيتصف

الحضاراتقامتحثالةديمالثرق4بمنطةماقورناذافيهالحضاراتنث!وء

؟ممنناالعموموعلى.الميلادقبلالئالثالأافمنذالأكادية-ادومرية

فترتينالىالمتوسطالأبيهتالبهحرمنطقةفيالخاريخب"الأحداثتقيم

المتوسطقالب!رشسفياليوناية-اطضارةآبقياصن!كاالأولىكزتيزخينأساب

اتصارالعسكربةنتميجةمنوكان.المنطقةءربيفيرومابظ!وراخايةوا

يقوالاغرالميهيفكنمنإتوسطاالى-رزءامةفيمتاف!اعلىالناشئةالرومانية

بح!رةغدتالتي4المنطةهذهأرجاءكافةعلىواقتصادبةسياسيةوحدةفرض

مواطناحتلالالرومافيالتوسعنتي!4منكانوبالتالي.فعلأرو"إنية

والحضاريةالفكريةالتياراتوالتهقاءآ-ياومحرغربيفيالقديمةاطضارات

روءاجهود!ؤدأالواقعوفي.واحدصحيدعككيةنحتلفينلعالم!!

ؤكاؤ-سبالرومازيةالحضارةشادةالىالمنطقةثصحوب،لرومنة"ادائةا

اثسقيابالتراؤ-ين!ااحت!كىمنتأثرنفثاالرومايةاطضارةنجدبل

فيكبيرحدالىسا!تخلاقةونحاصرنبضاتءخ!وزتلقىوالهلسنتي

هذهأبرزولعل.الاخيرةفترا!بهافيوءإصةالروهانيةالحفارةتطوير

الديانةعلىشفصةالثرقمنانطلقتالتياإصحيحيةالديانةسيادةالمساهمات

الرومافي.والمجتحللدولةالرحميةالديانةعديدةقروزأهذءظلتأنبعدالوثنية

فتلخصالحالميالتاريخفيرومالحبتهالذيوا!امالثافيالدورأما
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العالمالىوناقلةالتاريخماقبلعصورؤترةبذلل!!!يةالغربةأوربالبلادبفتحها

بالعنيغربولا.والاجماعيادصاسيوالتنظيماطهارةا-سالغربي

الذكرالآنفيبالدوربئقاحماأنوالحضاريال!اسيرومابتاريخالمغ

ال!بنثاالذيالهامالجغرافيالموقعبدونتحقيقهاد!لمنيكنأ

الإحروغربيثصرقيبيناقوسطايتالياءركزأبذلكون!يخايخهالايتالي

.أ!رىجهةمنأورباببلادالبريواتهالها-كةمناكوصطالابيف!!

إعطاءفيالهامالتأثيرهذاايتالياجزيرةلثبهالجغرايخاالموقعكانواذا

عبيهقامتالذياطفةجمالالرحفانأمحيتانجاهأا)-إرفي--"الاحداث

فيهالرئيمالدورمثاتالتيالجثريةاويعناصرالروماكقالاربخفم!ول

من.آتعيالثلاثةا)مواملهـ-ذه.الاحداثتلكفيصياغةالأقىأكبر

الث!عبمقوماتوعلىالايتاليةالأرءتطيعةعلىفا"!ةزظرةالقاءالا-ث

.حومجتكحرقايلاي!الي

وأتاويخي:الجفرافيايتالياموقعميزة

البرمنطويلبلانءات!ونأشبهب!و!ااياايتاجزيرة-بتتصف

يكوني!دالذيالادرياتييمبحرفهنالك.أطرافهثلاثةمنالماءبهيحيط

كورصي!جزيرتافيلهالذيال!ربفيوا)ب!هـالتيرافي.ألثرقفيمغلقا

اتدادأت!كلبحيرةالىالجنوبفي!قيةوجزيرةالثمالفيوساردينيا

يقابلهاحيث-الافريقيالبرعنصق!يليهةجزيرةيفملولا.الايتالةلكطقة

اتموسط.ضالابالبحرمنق!يرةءحافةإلا-قرطاجةمديضةموقع

عريضهبقاعدةالاوربيالبرمعالايتاليةالجزيرةسثبهف!ملالثمالفيأءا

م005أةصاهاصواليفيعر!!ايبلغ(الجزمةعنق)تسمىالارضمن

علىني!منيمتدنت!غيرهلالأتكلالتيالأإبجالسلكتحدها

المطلامنحدراثاوتقفالادرياتييمالبحرعلىقىيفالى)قوسطالبحر
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ا)صطوحفيتكونبيماالجداركأ!امرتفةءقائمةالايتاليةالارضعلى

كراتتأءينعلىالا!اروديانساعدتوقد.الانحدارتدرجةالشمالية

الثريطعبرغالابلادحالاتصاليتأءن؟ببعصثماطقتينالمتتصلجبلية

فيالا)بجبالأنيتضح!-ذامن.الريفيرابثاطيءادصالاحلي

ا!م-اتأوايتاليامعالمواصلاتيحيق%دياحاجزأتث!كللمالثعمال

وهي-!اوراليفيالقاريةالمنطقةبيناكه-يزيمكنالعهوموعلى.إ)ي!سا

بمزروعاته-واطصبالتربةالبوالا-قيخهرسهليرصلهاالتيالثطليةالمنطقة

البنينجبال!هوالتي(ا؟زء")تث:،التيالمتطاولةالجزيره-بهوصخطقة

جيةبخصباتتتخالهاالفقريالحهودوعأ!االجتوبنحر!دةوسطلاافي

تقطعهااتمناوبةوالس!ولالهفابمنامديداقيامء!انشأتوازيةفرعية

جبالتتركولا.الصففيماتجفكثيرأقصيرةمو-ميةأكارمجاري

بعكىللأرا?الارضءقضيقأثهسيطأإلاالثحرقيةالمناطقفيالبنين

وفي.الة-يحةواقىورياكابانيا-!ولقامتبثالي!الامنالغربيةالمناطق

العوبتوزعفيالأولالدورومناخ!!الايتالةالارضل!مةكانالحقيهقة

الايتا)يةالجزيرةشبهطولأنبالذكروالجدير.ؤي!اوتوطخ!مإ)يهاالمهاجرة

أقصىيبلغبيمامتريهلالألضلايتجاوزالجنوبأقصىإلىالثطلم!ن

الهلا!!باتهالجزيرة!ثبمامنطقةتميزتولةد.آ175حواليعرضها

البحرأعاعلىبانفتاحهاأيوا-بانيايقياوأةرأيوناناببلادالبررطريقءق

بالمزروعاتالغنميةاليوسهلمنطقةبهاونعنيالقاريةالمنطفةرفتبيمااتموسط

القديمة.الد*دطلةءخهعزلةشبهفيوالماه

منصيرفيءضابهةالايتاليةالجزيرةصثهطبميحةأنمنالرغموعلى

اد!ول!باتاعايتالاتنفرد.الجبدميةوهضابهااليونانبلاددتثيهلالنقاط

المامةالماصةأربا!ثلاثةتعادلؤ!االجبيةالمناطقنةبأنعلأؤ!ا
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وبالافيالس!نمنء-ددأبر3أجموعاتايواءعلىساعدمما،لايتاليا

ؤ-دالفلاحينفئاتأنالبالىنيغربولا!مالغذائيةالمنتجاتتقديم

ابرمنطةةفيالصكريلاحو-حالاولىأحناصراالقديمفيلرومامتقد

ار!اوغزالامطاربوفرةاليونانمناخعناصاايتامناخكيزكذلك.المترسط

أستمارعلىساء-دالذيالامرالينلجبال4الغربادفوحعلىوخاصة

فيقلالرقيةالمناطقفيأما.!بير--دالىواقىورياكامبانيا"ول

مراعيالمناطقهـتهثعتذالم!ومعالغربفيعنهالامطارمأصوب

فهوبذلكير-ينف!طايتالا)سمأنبالذكروا؟دير.لالواتنيواسحة

(وأطلة4ال!جولأرف!!أي(أ!15ااولأ)الاو-عيةالكله"منمثق

ا!ايةاعلىالميلادقبلاطاصالقرنمناعتبارآبدءذيبادى،الونايون

رمملاليلادالأولالقرنمطلمعومع.الجزيرة-لجهمنا)خربيةالجنوبية

بذلكهحبرآايتالياكلفيحما!أو-عاءخبارلهويصبحالاسمهذااستحمال

دكلوالذياصاايتااسميتفصنهمااللذشوالياسيالجغرافيالمفهومبنعن

.4ا)خمالإصدودهالاأبجبال

ونجفقصيرةبكونهانف!االجزيرةشبهمخطة"فيالأنهارتتصف

ءاملأاعتبارهيم!نالذيالةرنهرذلكمنإستثنى.الصيففيكيرأ

انثصاءكلميةأعاقتمحهيررفهاالتيالاحقيةالموادأنإلا،هاهآجغرالض!

بقلةالرتيةالطويلةايتا)ياثواطيءلصفالواقعوفي.مصحهعلىمرفأ

وتكثر.الملاحةعلىتساعدجيدةطي!يةمرافيءلقياماإلائمةالمواةحوجود

وفيصقيليةجزيرةفيوخاصةالجتوبيةالثواطيءفي4الطبيبءالمرافيهذه

عنتعويفأكانابئويةالمناطقفيءالمرافيوجودول!ل.تابوليخليج

ايا.ايتاجزيرةثبه!نالجزءهذايعانيهمازالالذيالما:يحيةالمواردفيالفةر

با،واردغنيةخه:4خهساءسهـول.ضاطقثييزيمكنالحموموعلى
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ؤي!-اوتكثرالزراعاتؤ!اتندرذتميرةمناطقعنايتاليافيإطبيعحةا

ؤقافيةصوعاتفامفيسببهآإملالح!هـذ)كاناليوباك،الجرداءالصمح!:ر

المجموعاتهذهتوصيدفيرومادورنقدرلذلك.بصض!ثاعنكل-خيزةءخةاوتة

صة،الأكلفيأخةوبا-دأحهحبةمهمةفمثواصرسجاسياطارضناإ-فاوتة

ت!حلناقالياأنو!يأ!لمنانصبالراهنةالحقيقة:صمناإذاخاصة

يكلبوأن.الرومانيةالامبراطوريةا!يهارليمدصدودمننة-!اترصيد

.م0187عامفيوذلكصدألطوأرودليرودإلااكجاحالمحاولاتلهذه

ا)قيإتخوعةأثجارهاوغانجاتهاليممثرةأحااليخاجزيرة4ثةزتفأ-كرأ

والاقىوس!-باةرطاجيهيهتاطابكل:ضع؟كانتا)-ةنبنا"فيساءدت

علىازقرضت*يةالطبالثرسةهذهأنإلا.أنفسر3والروكلانايوناليهتوا

انقراى!ءنزصأأخاليوبااا!حموصانعيثإبالاصقاط*بيدعلىالزمنمر

كىذلك.يةأ!خراالقا،دةتظي1)قي4الرؤحمةالتربة!ة"افيرافالأش!بمار

.41ظة"فيانبإتاتازرعلاءادةمحاولةكاعلىاإواثصيؤطعانقفت

القد؟"الع!ورفيليصوؤروأايتالي!فيقلصلةؤ"ياالمعدنيةاكروةاأما

مناصوالن!الباجزيرةمنيتخرجاطديدف!نواطديد(كطالن!إلا

اتروريافيألزنكب!!!وجدكاداك.وسردينياورباولي!ىاقىوريامناطق

-الودياتفيالماهمعابروفةالذهـبوذ-ات،لهسدينيهافيوالة!"

،ا):إءأ!-ارف!زتايتاليافيا!اتوفرةالرئد-حةالما؟ةأما.الا)ب

،4ئهاإهـاكاريةاكذوكلانيةالرالأوابرد4متثيداتالذيا)ة!مالمرءروخاعة

الفخار"الأوانيصنحتوصغاءضوفرةا؟دالصل!إلمادةكاتكذ)ك

فيتوؤرتوقد.الخ...لأصرواوا)قريد،الروصافيبا)ح!د4اطاص

إلىصدرتوكلخهاالاخرىاليةالاتوالمناطقواقىوريااللاتيومصقاطحات

الروءإنية.الامبراطوريةأطرافأقمى

-3رو.ان-33-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ألتاويخ:ماقبلعصورفيايتاليا

العااعلىانفتاحهاهيايتالياجزيرةلثصبهالرئبصةالصفةأنذكرنا

جم،منيلىالطر:واطئهاطريقعنإيهااالوصولولةو-3لهاالمجاور

تأبغريبليىلذلك.أ-رىجهةمنالثمالفيال!هلوالممرات

التيوالأجفاسالحو.بمنلعديدوملتةىمورو-أالق!4تلكتكون

ايم-ااجاءتأوالاليةا!جرةطربقعناحصررامرعلىؤيهاتوضصت

لضويةعاءسوا)تزواتا!-راتهذهمعجاءاليوباك.!اتحةخإزبة

هـته.ا؟كأيرةثبهإةصجاءلمناهفيصح!حأساكلتنحتلفةو-فإريةوءرقية

حتىواسحهرتإقدمافيادءيقةا)-صورمنذبدأتالبثريةاطركات

المدوزةالوثائقظ!ور4بدارحتىبذلكوزفيالتاريخةا)حصورر-داية

ايتايا.في

ؤبلكلاءصورفيوثوروبهااتالياعلىا!!وءاةاءافاولإذونحن

.مق007صواليإلىاإ-و-طالب!ر-وضمنمناطقفيتمدالتيالتاريخ

فانفا.مالد1ع!ابحميلادحوافيإلىن!-عاالاوربيةالقارةوفي

أحيانآزدكلثاا)قيالافىيةالثواهـدعلىألاء!ادالاولىالدر-4فينضطر

علىالاخيرةشاتالةوفيا)ةول!وريةالمروياتوبعض،الاورويةالقايا

الأش"ا)ض!رياتطرية!ءناإنطقةدرا-هةآسمهـتوقد.الي:نانيةالمراجع

و-ودءنزمم!فالتي4التاريخبالما*ةلديناتتكونأنفيالوا-حة

الأوار-لىبقايا!!االمئالسب!لعلىنضرب،متلاحمةءديدةحضإرات

واسع.نطاقعلىانتثرتالتيالمي!الهيتيهة

الةيفيقةالمتة!راتتاريخفيبهير-دإلىلمارالآعلميسالمكذلك

انتثاروبرفحهذلكويؤكدالمتو-طالب!رغربيفياكوضعةوالإونانية

على-ز!-أزورءخدذلكإلىاضاة".المظةةهذهفياكسقيةاليضاخ
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4-اصوتوع-ديدسهيرودوتءثلالقدامىا،ؤرخونيقدء!ااقياالمصادر

ؤدءتولةد.افىلميةالأساطيروعلى،عقميلميةجزيرةباتم!ريتصلمقفما

المدنم!ذثفاتزرتهاآها،4تاريخةثوامداقىوريافي4ا،ممتثةالقبور

.لأخرىا

0009حواليف!لىيناالغام!!الاقىوسيما)خعبلتاريخأطسبهةباأما

بالاصافةالقبررثواهدعلىأغاليوءدونةموصطابعذاتمعظمهاكابة

محضلىأمامنقفهنا.كامة0015منتألفاقىوسيمدينين!!إلي

الآنبالام!نأ!:حاقياالايزو-مميةاللغةأفلأاستمرة11المحاولاتهي

كاصة.012عددهاؤجملغؤيهاأخرىو!يماتالالقابأوالارؤامبع!!فك

زدركلافيدنامور"الم!الالزوس!يةالكماتقراءةتطعانناعو

ول!ل.وافبثكلبعدتترجماالايزو-مميةايغةوأنخاصةءحناها

ر!في)يمنوسجزيرةفيعاجمهاعثرأقىو-ء-"كابيةولمائقاكتثاف

أما.؟سقيأصلمنالاقىوصكميةايغةليأنالقاث!ةالظريةيرزز4اير

في.ثمض-"ول!خ"قيلىفهيللايزوسكيننتتحرصتالتياليونايةدرالمط

موسعصفملإصث!لا)-اريخةتدويئالأ-داثيخا!دأواأإوءاناأنحيهت

لدىيكنألذلك،اكحلتؤدالاقىوسيمينؤوةكازتأنليحدإلا

إلاالفرردقالاتزوسكيينجيراخمدرا-"أولوصفبهيراهمامالرومان

الدينية.باداخهمتراقفما

اط!إريةالتطوراتأثراقتةاءالآنلتنامحاتتحدىلاالأساسهذاعلى

نحددوأتؤيهاالهامةا!جراتمجرىإلىنثيربانايتالافيا!باكرةا

هذهلضجدرداإ-تعملالكرونولوجيوأنخاصة.تأرت!اؤقريبيةبصورة

الاكتثافاتمنمؤيدإلىيحتاجبهمثكوكأمضطرنجايناللاالهع!رات

والتاريخية.الأترية
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واطديدية:وألبروتريةالحجريةألعصووفياوراليا

ا)-!ور!ء--ذالاليافيعاثواالبفحرأنلى-4المسلممن-ا

الجليديارالافعصرحقبتأكيدنارلمآتقبعو؟!منالبالوليتيمية

الزراعةدصولمعويزداتليتفإعفبدأال!نهؤلاءعددول!ن،الثالث

كانالفترةتلل!مناعتارأأيااتاشص-أنالقولو؟ءننا.المضطة"إلى

القامةقصيرثأألحا1ذا!ا11ة5+!3"أيءحمو-طينموثجمنعرقأبالغالبية

.ا)ثر)1(ؤاتمالرءسطوراسا

ال!!رانساتبقاياعلىارخالياص!نحتلفةءخاطقفيعثروؤ-د

.إثاةبواوا،ح-!يةاطممررا-دودؤاوس!ا!ؤفيإتثلمةاليتيكيألباليو

عظامأص-إنأيرافهاال!*فوفيالأنهارحصباءفيتوضصتالتيالخ

لثربثريةعظمميةهياكلبقاياعلىعثركذ)ك،زفسهاالفترة-يىانات

النيازدرتالي.اوررقاإلىختسبرنأص-ابة!أنإلى

ا)حه-فيا،تو-طا:-راحوضفياي!رضهـخوىانخةاضومع

-زيرةوازف!لمتافريقياعنا-الياجزيرةثحهانفصالتمالأ-يرالجايدي

تأك!ا.جافيرةصقيهليطمح!تأصصوالايتىإايةالأرضءنمايةبا!س؟

4ءفنثأ!!تسنة00035صواليفلبدأالذيالجلميدياتتزا!ح

ومنأوروبامناكااؤادميناتالاالىجددمهاجربنود-ولالمناخاءخدال

القولو؟حن.ء-:وعةءرؤ-"ء:اءسعلىإصتم!نقيااؤرومنآسيا

جريمالدى!هوفيخاه!اكا!اعلىعثرالتييةالإسإخماثجاعلىبالا-قيخاد

فينذاكآالمستقرةيةال!ثصا)حنأصرأنالايتالب"-يراالريةثاطىءعلى

ينمع!دآالأقدموهوءنهماالأول-دتدبنعرقايئغوذجينز-ضنايتاليا

التيكرومانيونانانجموعةإلىالئافييند-بر*كمازبجةصةاتعن

الهرقي.النموذجلهذأتثلأصرؤليوسريى--ماءتإر!ممن(9)
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وتشفى.البالوليدمميةا*!وراأواخرفيؤرنساجنوبيفيعاصثت

لدىاإصبهـ4والث!إوداتالطعنجريمالدىمقابرفيالموتىادفنطرق

و!ات!يرالموآىرافقتاكيالجنافئيةا!داياءق4:خاصال!نهؤلاء

نأالطبيحيومن.اإوتليحد4ثاذ!صاةالابمانءة-دةوصودا-ممالالى

الباليو)جمفصالصصرانسانايه1وصلالذيالتطورء-خوىعلىفا-أن!6ر!ط

صيادأاطةبةنفسفيعاش!طاتالافيانالازأنأوربافيعامةبصورة

الخهالةراض!اومعلىايلاولىبالدرحبم-"عاش،اءخإوجاح!-!-ولأ

عنةؤممماديهوكانو-:!االنبإتاتثماروعلىالالم!اكوعلىا!طادها

أنشكولا.طحامهوأط"جماال!؟إثفياتدز!4ا-ضخدم!ثاالناراستعمال

اإ*ورصةزظامالىالزراعةاطادخاكانا!الافي-دثالذيالكبيرالتطور

والمققد.الازخقاللهذاالأولالراثدإص-اداانالافكانريبوبلا.ؤيها

الجنوبةااايخاتواطىءط:لعلىبدءذيبادىهتأتقدالزراعةأن

ويوحي.ا)!كاوثنهماغا):-(لميثونالاوائلاإزارءونكانصيث

العائدةا)فضاريةالأوانيسطوحبهاطتزا)تيالصدفطبهحاتاكتثاف

المكتثفةاإكازلةخارا)5أوافيمعو؟رابةصلاتبوجوديوصيالةترةهذهاف

الاوانياتممالادخالبالمثلنذ-با)ثصقوالى.الم!وسطابرثصر!أفي

تنت!رؤلمم!قيهصزيرةمنطة"علىا-خرممالهااؤتصراتياالملرنةالفخارية

.الثمالكأو

جددبثريعرقبةدومايتاليافيألنيوليتيماإصرفترةورميز

جزيرءأولهماطريقينعنأؤرلقيامنايهااؤدم.م.ق0005صاليا)كاا

وجنوبا:ا!اعبرماراطارقجبلمضيقطريقعنوا)ثايخاصقيهل!ية

ء!ااتزتةدمةثقافةمع!مالجددالمترطنونهؤلاءجا-ولقد.فرؤ-ا

الصقلسلماتعنتفمحوالتيأدخلوهـاا)-قيالجديدةاطجريةالأدوات
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ا)فيةيدصدايةطجرااد،والكذلىافيضا،يةطجرتاوالاداعةصنافيلمتب!4ايبوا)لمثذ

الا15تحديديم!نؤلملأارررقيةاابدداقادميناهؤلاءهويةأما.ات-!لوها

المتوسمايألعرقدلىابهمبانفتوصيالتيالعظصيةهيا!ر3بةطياضوءعلى

صتالابا):عروجزرثواطبءعلىاليوقيصالعهسمفذتو!حتوا)قي

هذا5!نولربما.لاص!نالا-(سيالحن!رايتايىفيوثعت،المتوسط

وفي.الالوليتييمالصءسع!نطردأوامتصاصمن-دالجدالعتمر

سس!تعن،-لموماتناالرئبيالمهدريكمنألجددالةإدءينهؤلاءمقابر

الدؤنعاداتفيوحدةالوفيرةأعداثهاتقدموالتيالف!وةهـذهفيايتالا

اقيع!نؤ-بتثماالمحيةوارقوالةالاخشلملأفاترغم-عامةبصورة

-إقاهوالتهصقتصدرهفرقذراءإهطولمجتوقدا)قر!ضاءوضعفييدفن

الفخاربةوالأوافيالأسل!"أودت-وارهوالى.بطنهالىالمطوي!ان

ف!؟تنفسهاالقبهورأما.ا،وتىجثثكلوينت-بلالتيراء21والمادة

اطجارة-منبألواح-قفضندقب!كلالار!!فيحفرةثءلاما

الجثثأنأو-الممتطفلينمنالموتىطالةا!اجاوةفوقهكو!تأو

المقابرفيءإحمهاعثراقيااةخاريةاالأوايخماوتنم.ال!!وففيتودثكاز-

صنعهافيي!حملأأيمكضحوفةنارعلىوثويتلاليدصنعتأنهكا

الاغرالمحاكللىالوفيرةنيةالأأثكالوتدلهالمغلقالةرنولااطزافدولاب

خطتوبرسومبت!زيزاتمزءرزأبحض"وكاتأجاثامن!كصتاقيا

الهندسية.والاثكالراصاإلىالملهـولهاا)رئبيبعالطاوكانبالالوان

فياياوصقييةاتاكأوبصناعاتأنالهددهـذافيبالذكرالجديرومن

فيالمصنوعةالموادعلىوجمالهامادتهافيمتهفوز"كانتالنيو)حز!العهس

الطيصجماالدورعلىتأيهدأالحقيقةهذهفيا،ؤرصونويرى.اليلاد!ث!الي

اخاتجاللادوالهذهوالفنيالتكنييمالتطورفيايتالياصفوباكتبتهالذي

بفض!اتموسطالجرفيالاصرىالحضاراتصراكزكللىا؟فتاصثاعن
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ز-جمجية-صنهاعاتوجودمنالتأكدأمكنكذلك.الجغرافيموقعها

الاخرىالالب!ةمحلفلأخذت-الصوثوعلىالكتانعلىاتصدت

الد)خيةالمناطقصاديأنالمحتملومن.اطيواناتطودمنالمصنوعة

.ءميثخم!منظامفيالزراعةادخالالسواحلص!نعناقتبسواقدايتاليافي

م.ق0003حوالينهائيأانتقلواقدعامةس!نايتاليابانالظنويمكن

الغذاءوبهعاصدإءرحلةمنانتقلواايوالاستقرارالزراعةجاةالى

(متالىيؤديبالاليوهذاالمزارعإضاءاطريقعنانتاجهمرحكالى

ابولامنطقةفيالجوبةالصوركثفتوقد.ونجمعهااصك!ةاالمتحمرات

بينتتراوحمستعهرة003منيقاربماوجودعنالمثالسبهميلعلى

بهايحيطاضكلاء-!ديرةواكواخبوتذاتؤرىالىمتفرقةأذية

مترآيهلواربحينزهاءما!!اتبلغرقحةفيحمه!اقاءت،صتادق

رءجاانالمؤكدومن.الطولفيمترأعلجووستينوخسةالعرضفي

ويثكلالجدليدةاب-اةممطفيالاسالميالدوريحتلوالقطحانالمواثي

إلأهلميةابواناتالمثتهصلتوقد.الأزمنةعبربهايتالياتميزتخاصأطابعأ

والغنم،اتكاثيالمتوسطالبحرمناطة!فيالمحروفةاطيواناتتلك

والحنازير.،وا!ير،والماءز

الاافمنتصفحتىاتخالجافيالحضاريالوضععليهءاكان!ذا

ءاوصاتمعؤيهااطضاريالطورمقارنةفانوبالمقابل.الميلادقبلالثالث

اددنفيخبر!صنجزاتمناكسقفيال!!رىالحضاربةالمراكزايى

مصروفيوفلسطينسوريةثهاليوفيالرافدينبلادفيالاكاديةادومرية

اك(-حالذيالبرن..يظهر.الاهراماتثدتالتيالقديمةادلالاتعهدفي

!خه.إلىالرربالراقعةوتلكاتموسطالبحرقشرفيالواةحةالمناطقبينيكمن

صلملألهايتمخرىأنقروعثرةبةاقرلمصوىانعىاليقاءعلىلىإلا!ااطرت!فلوو
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حضوبفييهوالمبيتكرليت-زيرةفيالمينو-يهالابجيهاطضاراتتفتح

في-يرا!اعلىقو،!تأثيرآاليونانيةاطضارةمعسمارسوالتي،اليونان

إليا-كاناوهـ-راتالتجاريةإحلاقاتاتؤدياذ.الايصاقيابزيرةثبه

ثواهدعلىير!رحيثايتالياإلىالمينوسيةا!خابةاإتقالالىالبلادتلك

علىألمجدأدليلافت!سن.صقيايةجزيرةوفيليارىجزرفىص!ا

الايجيينالتجارتوغلعلىيدلآ-ردليليوجدولا.ايئوسيهةاكجارة

تلك.الايتالةالاراضيضنطة"المتهذهمناث!الاإلىبردفما

طإقكانالبلطيهقر:-رالادرياقصالب!رمنطقةيصلطريقهنالككان

الى،برش"عرعندالا)بجالعبرير"ال!كبرطريق!اسمعلميه

ادقيالثهيرةال!كبرحليأتو؟.الإلبهنهرطولعلىأورباأواسط

نحوصخوباطريقهاءرفتؤ-دوانكلتراأوربالث!لكلفيانتثست

صدرتالبرونزيةالم!دنيةخوعاتالمصفان،ايجهبررومنطقةالادرياتيم

نأنلأسذلكوعلىالطريقنف!عبروالثمالةالوسطىأورباإلىثهالا

.الميلادقبلالثافيالالففيالتجاريةالياراتعنبمعزلتكنأاتاليا

،كانتو-نوبيةلغإأيةنحتلفتهينإلىمتطقتبهتف!هاالاجماءبكازكوأنغير

إصرقواايجهبحرفيالمزدهرةبالحضاراتوثيقاتصالعلىص!االاخيرة

الوصطىبأورباأكرومرتبطةؤحنتالثماليةايتالاأما،اسبانياومع

المناجممنيسخرجأالنر(سأنوريتقد.خاصةبصفةالدانوبووادي

وكاتزبرصجزيرةمن-بدءذيبادىء-ا!ااأدخلبلالايتالية

الرغموعلى.منهاتالياحاجاتتؤمنالجزرفيلهعديدةءصادر!الك

بالعصرايتالافياليوليتيماله!رأعقبهتالتيافترةاتءيأننامن

علىأمقتصريبةىالادواتصناعةفيالمعدناستحمالأننرىالحبمرياكحالصي
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إونالايتاتابعر*نما.)2(النحال!جمةواطناصركالأزايلمحددةمحينةؤصات

المطارقصنعفيوخاصةصتح!ااتقانيخاوأبدءواالحجريةالادواتانتاج

الذياطثيالاداةمقبضيهيثدتبثةبالآنزودتالتياط-ربةوالةؤوكى

الانتقاليتصفعاءةوبصة".!نهاوالاصتهةادةاستخدامهامجالاتضاءف

زدريجيأالاانتةرءونهوأحدييمال!ل!ا-صراالىليهتييمالنييماحصرامن

صصتلك.اإ-اديةشتينالةبةايابينوالة!ا!التييزأحيانأليهصعبحى

تضيروا-حنطاقعلىعرقيةهـك!راتبةدومال!دكوليد!الحمرلايحميز

ا)-إبق.افيوليتيمالمجتمعطبحة

بناءفيتتركزفريدةبظاهـرةأل!ل!كوليتييمالحهسيتمتعاصكرآ

جنوبفيعايهاعثرا!!مةااطجارةمناإثدةاطمم!مال!!رةالةبرر

دولمنبالممإ*روة-"االأواليدب!ضهاث:4.و-اردينياو!قيليهايتارا

قطحةمنوسقفهاصكا-داركليسأ)فغرفمنفألفالتي+ع،،ا)5!

دولمنالمسماةالأوابدبهذهويقترن.صخمةحشريةكتلىمنوبدة

.أ"،احأ"33منهيربالممالمعروفةالارءتعلىالمنتصبةالضخمةالاحجار

كانتاطجمالكبيرةأ-شيهاليجاأةبوراهذهبأنالاءضقادالىالرأيويمل

الرأيوهذا.ايتالياس!نمنمتحددةأجيالؤج!بادفنتبماعيةمدافن

ساردينيا،جزيرةفيهـوفةالمه!العمالقةفور"علىخاصةر!فةتطبق

سقوة!اوكازتالدولمنبش!لهانوعأبنيتطويلىغرفمنئتألفوالتي

.عحيرةح!ريةصفائحمنو-!را،ا

ر-اصةالقديمةاسلالاتاة:لفي-(مصر.حضارةفييقابلهام!لهااظاهرةاهذه(1)

.!والميرموبدارى!هـهئقافاثر
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للظنالآئارعالاءويميل.العنبرصليكل!ااستوردواالتيا)حالطييمالب!ر

منبدلآالموزكاجثثصرقطريقةمارسقدالالافيتيالهببأن

ا!لصت-ليقىافقىافخاريةصرارفيالجثةرماديضحونوكانوادؤ!ا

اطاصة.وأدواته

جاءت.م.ق0017-واليء!تثالةهجرةالهجرةذه5تلت

والثرقالجنوبفيالي:-!لفيك!وضعأورباأواصطمنعرقيةبمجهوعة

القاد!بهـبحمرارقعلىالآثارعالاءأطلقوقد.ا)بحيراتمنطقةفي

ءواؤميميزالذياطصبالاسودالترابإلىنبةح+!6!+ل!33ايممالجدد

طتالحصيركبونقىاماراء-خحهراتس!نوكان،ا،صتعمراتهذه

السطوحمهقولةالهـدونرصاديةإلى-وداءف!خاريةأوافيبصناءةوت!يزون

إلىديعهذاكأنوي!خقدبةال!روقىالادواتصناعةفيما!هـينكانوا؟

المحادتصناءاتأبرزمنولحل.الهنغاريالهلبحفارةالوثقةحملانهم

نأعببولا.الطويلةوال!كينالحدبنالمزدوجةالسيوفصناعةلدجهم

أما..لايخالياالثرلمماالثاطيءطولع!!اذآقىاماراس!نأف!رفسبت

ثحيةوأوتادأسدةعلىأيالبالافيهتيينبيوتنمطعلىسثيدوهاةقدجميوخهم

الجيراتفوقلاتقومتزاماراهـت!راتبيوتأنفيءنهميختلفون!لكن

مستنةية.كانتأنهايتقدمناطقفيليثادالآناقتبىقدالبناءنمطولحل

اثطءنطريةأنسويسرافياطدث"الاكت!افاتأثبتت4اطقيهة.وفي

كاننفطالاسلوبوأنصاطئةنظريةابصكراتافوقأ!دةعلى/اليوت

؟ممنعذلك.الصمح!جمراتعنرحيدةجافةمناطقفيالببوت)بناءأصل!ات-دم

نظاءيلخططوفقأ!صممةكانتقىاماراقرىبأنائمةالةالنظرية-نةي

فمابعد.بنيتالتيالرومانيةالم!-ءراتلخططالأوليإثءلابأنهيظن

أروءنءطوكل.النظاء-4اكططاتهذهوجودا)خضفياتتثبتأاذ
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س!فلالتمتتا!قي!وجزيرةايتالاجنوبأنحينفي-3

أننرىالايجهالحضارةأخأث!واتكيرأتعرضتمدصحابهةبحضارةإبروقىا

.م.ق0002حوالياايهاقدمجديدشحبلهجرةتتعرضاتاليابقة

،الثمالةالبحيراتمخطقةفيلتوضعالالبيةالممر)تعبرالثمالمنقادمأ

الدانوب!وءتءضطقةثةافاتتأثيراتء*4جالبأالالبجبالسفرحوفي

فياتإلاس!نمنسابةجمهمعنتميزواالمهاجربنهؤلاء.وسويسراالاعلى

مجيءيصص!روبذلكال!زوقىمنمصنوعةأدواتبا-ةخداممالحجريالههس

س?ولىدايةال!إمموليتييمال!ءس!ايةتحددفاصلمةعلامةال!كلبذا5

م!!البودوالحظاماط!ارةمناإصنوعةالادواتتخفيحيثلابرونز

؟عنناالجددالمهاجرونؤيهاتوفعالثيالمنطقةومن.إبروقىاوأسلحةأدوات

اليوتنجنيتاح!!يراتافوقتوف*تالتيءتحمراخهماسمنثتقأن

الجيرةأرضفيغر-تالاثجارجذوعمنوأسافينأصدةفوقا؟تلجية

اط!يابسيرفعة*خدما،والاءداهالوحوشمنضهمطاليوسيلةوكا؟ت

تامةعزلةفيا)صنيمبحإيا!"ابالارضالبتأوالقريةيصلالذي

اتادخرهـرلممااتاإصتعهرمنطالنهعلىهذارصونالمؤليطلقولذلك.نماوأ

.)91ع6الأ!اج!أالبإ-لإفتية

الزراعةبينيجمعنظمأكانؤقدالبالافتلجينال!ن4معهتنظامأءا

!واردلهمتؤمنكانتبو)رها-ءخواالتيالبحيراتوأنخاصة،والصيد

نءتحتلف4فض-ارتأوانيالبالاؤ-لميرنأتجوةد.الالصعإكمنوفيرة

باططوطزخرؤتاذالنميوليتى!يالعه-سفيالا-تإليةالمناطقأوافي

ءخاطقمعوثيقةزت3اكجاريةعلاقاغمأن؟.والدوافىاإخكلسة

الا!دةمنصفا.اهـا!عأس!أكاصةالايتالية.ونعنياللغةمنشتقةالتسميةهذه(9)

.،دالاثأو
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ركيكةبدرانالاحيانبحضلىؤفس!ثاالقرىا-اطةهوءخهالتحقق

.ا!ارجمنبخنادقوأحيطتضاديتزابمنشيهدتالححخ

فيجثثهمرمادوإيداعا،وزىحرقعاداتا)!راماراثحوبمارست

عنا-لافهـ3الطريقةهـذهصبوااة3ولحا،أعد!اسمعاءثاأطدقخاصةجرار

13أخهمفياليدهفيءخهما-خلفوا"تراماويكو)-ينأنغهـر.ا)حالافيتيين

وكانوا،بالميتاطاصةوالادوا!،اطليا!روؤ"ابئثبةايامعيودعوا

رح!!اعنتعز!أنالجرارماتلبثثممخاورةصةوففيالجرارإدفنون

الطريقةهذهشيوعومع.تءاءلمنةردقإربالنتيجةذلكعنفينثأ

والهداياا)ثخصيةالادواتايداعفيبدأواالتراماريكول-ينأنيلاصظ

)قا!!مخلالإليهوصلواالذيالثراءعلىدليلأذ)كلحلاإدا...كأ و!"لى

التراماري!وأيين!-رةفانكلوعلى.أهلهاأماداتواكتافي3المنطقةفي

البروقىءصفيهـخاكحدثتالتيالوحيدةا!+رةل!-ت1.الال!،لالى

ورغم.قوةأقلأخرىصراترافةخ!ابلعناءسهاانتثارإتساعرغك!

-!جرةقامواقدالترامارلىيموليايئبأنالقائلالرأيقبوليم!خنافلاذلك

يرىالذيالرأيؤاناخاليوباإ"الاتاا؟زيرةثبهفيجنوبأتوغلتلاحقة

الىبالمثللابلمنداللاتيفةلقباثلالاوائلالاسلافالتراماريكولينفي

شكلفيالمنطقةالىالايتاليينأ-لا:جاءاطققةوفي.وثهيقةبراهين

هجراتأعقابفياكسقيإثعالواالثطلمنةدءتتال-4هـ-رات

ر!حضارةكازتفقدوالجنوبيةالوسماىايتالاأما.اماريكوليينالتر

هذءتطورفييخهىولاا)-كالكوأحف!العصرلحضارةتمتمةؤيهاألبرونز

وعلى،كأآلفرغمالتراماريكوليينش!بمارمهالذيالتاثيرالمناطق

المواثصي.ريروعلىالصيدعلىيعيثىقيمحااس!نيبةبفقدالحهوم

العالمبنتمتالتيالهامةاطضاريةالاتصالاتإلاالفترةتلكيميزولا
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أخواطيءالرقةامعخاصة،ايتالياوصقيليةجنوبمناطقوبينألايري

مصنوعاتو!ولنتي!!امنكاتواكيالادريافصالي-رىلىا!إةا

والاسلحةالجيلالميكينيالفخارمقد"تهاوفيالميكينيهةا!ارةوبضائع

الواؤمةالةتزةفيصقصايةجزيرةالىوسحيوفخناجرمنالرسفقة4البرولز

.م.ق0012-00.1بين

اسبافامعا)طبصروياتصا!اكانفقدوكوربحلصردينياصزرأما

فيءز)!اوشؤدي.البروؤأصناعةالضسوريةالزنكمادةتوؤرتحيهث

.الجزيرةهذهفياطديدعصريصاحبصضاريانحطاطالىالمقبلةالفترة

:الميلادقبلالاولالالفأوائلفيايتاليا3-

فيمفقآي!كماأايتاليافياطضاريا)تطورأنماتقدمفيرأينا

البلادالجغرايةالطهبهيعةأنبل،اإخاطقكافةفياداركقةال!مورءلال

فيالاساسياحاءلاكانتمينةمناطقفي!ل!تالتياتمتاليةواالبرات

وص:وبها.ل!هالهاوتةدمايتالصاأوا-طتأخر

-ركاتأورباكلفيتحدثالميلادقبلالثافيالالفخمايةحوالي

والصالمالصغرىآسيابلادإلىضيةقابةسيدةتسدإلىتؤديلثحوباتوهـجرواسعة

القضاءالبحر!"دشعوببا!لماةال!عرغزواتتمح!ةمنكانولقد.الابجي

لذلك،واطديدبا)خارمدنهاوتدميروفدطيهطسوريةفياطضارةأمحاعلى

يدةىقرونانةصاءبحدإلاكبو!ا!غالنهوضمنالمنطقةهذهتفلح)ن

ولذهحركاتت-4كاثكأضرارإلىأورباتتعرض!ولربما.الحزلةمن

هـذهمرتوبالالي.زذاكآءت!ةسهغيركازتأن!اذلك،اتحوبا

اطرابمناتالياتنجاذ)كومع.بهيرةدومماخسافىفوقهاالمرجات

رفىأ.نفصصاعقيليةفيالجنوبأقمىصىؤيهاالتدميرلمارآتالىحيث
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حواليحوالاالتحصيناتأقامتقدالايتاليةالةرىمنال!صيرأنمن

صلاتتقلص!تأنالمدمرةالهجرا.تنضي!ح!"منوكان..مق0125

المتوصطاليءرقيشرمنطقةومعخاصةبصفةلايرياأمعالعاالوسطىوأورباإتالاا

أورباوفيالمترسطالجرغربيفيا)ظورمعدللاأنا.ونؤركصةلمدةءا.."بصفة

ضلالهتحصلاذ.ألميلادقبللاولالالفامنعتبار!ابهيرةدرجةإلىبا)ة-ارعيأصهذ

،ملحوظ-وراريتةدمءخهاويقأ2لميةال!اراالغويةالموزءاتاالفترةهذه

للا-خفادةشةالهذهصنهيهثة:دوماعلىايتاليابثمركازتوبالتالي

حركاتبنفجةويتصح.اك-ضراصرقاعالىمعإإتوالصا.خاالصلاةتردد

الثروبأتابدزبىاإثافيالاافاواخرفيصدزتا)قيالثص.ب

يهمةأما.أورباءخاطقفيإ-يا:ةالمتداوربيهاالندوبالاخةالمفكاه"

الهجراتهذهحدوثوزماناتا)1الىالاوربية-الهنديةالتحوبدص:ل

الكتابيةالولماإقؤقدانإلىمردهوهذاالمؤرطينعلىغاءفآيزاللما

تاريخمنا!-امالفصلهذاعلىساطعةأنوارالقاءوصدهـاتطيعا)قي

اخارفي4االحموربدايةفيايتالاس!نكافةفىىاورءوماوعلى.ايتالا

-كانالليغوريونخلأماالاوربة-الهنديةالاتمجاتصن!جةتكا!رن

.مؤخرأايتالياغزواالذينوالاترو-كيونالغرلهالثممالمناطق

تقدممناتالالث!الإلىالتراماريكوليين!جرةأدخلةماعلىعلاوة

الاءرأولتنطلقواصتمارهاطديدصناعةأطأدخاانفىىوقيتكنصص

جموعاتجرات5بفضلالارجحعلىوذلك،نفسهاار-إلا!!المن

الدانوب-وضمنالقادمةالهندواوربةبأالغةالناطقةأثرروبامنصديدة

!هاطصإريالتطور!ليةاسراعفيسببهأالهث!رات!ذهوتكون.الاعلى

الحهارةوتتميز،المضممارهذافيأورباأوا-طستحبقالتيايتاليالفطل

منبدلاالموتىجثث-رقعادةومزاولةاطديدكلحدنباستحمالالجديدة
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إلىز-بة،4،!ه+!))أد!الفهلانوفيةاطضارةاسمءا!انطلقولسوفدفخها

ثهالفيبوأونيامدينةقربوالوازحالالممنف!يحملالذيالموزح

البو!-!لؤ-كانتالرئهيهةالفيلانويةإرةالحضانتثارمنطقةأما.ايتالا

هذهاتصتفةدوبا)طبع.الاوشيرماصشكماصخوبأالمتدةالغربيةواكاطق

.وممثاخماابرونزاعهسفيإقةالااله!راتمناقبهقيةالصخاءسالحضارة

تططانهافيتماثلكا؟تافلم!نوفيةااحفهارةوأكىواخبيوتأنوالملحوظ

ت!ناالةرىأن؟التراءاري!وليةا!لف!راتبوتذج،1الدافى:بة

الاخيرةؤيرت!،فيالفيلانوؤيةاطضارةوتنةرد.زظاءيتططوؤقبتية

رما*لايواءاستعملتؤربدنحرهـطين!فشكلذات،بروفىيةبرار

تدلكذلك.أ)،+احعيم3!أاطرقممليةعناك-افالموزىجثثوءظ!ام

ورماحو؟ففؤوسمناطدليديةوالاسل-"الوف!يرةواطليالا!وات

اثبباأصنهاففيأيفأتت!ل،والرؤاهيةاكراءامنبهيرةدرجطعلى

4تا)بروقىمنثإبكبوا-طةالجصرعلىذصتكانتاقياالصوفية

صاهـةفياطديدادخاليقحت!االحقيقةوفي.والتزييناتبا%صارف

أيضأالاعترإلفدبقسألهابل،ا)ثرونزءإدةعلىايخلفةالادوات

-4طرية)ستعمالبةفلصناعتمهازطويرإلىا)فيلانرة-يرنافنانوناوتوصل

..والدروح!ذواطرا؟يكا)بروقىيةا)!-اثلاتاجالمعدنطرقهيجديدة

.اإكز)-ةاي!دواتمنوغيرهاالخ

:ايتاله،الىلأضقيةالثهوبد-ول-4

والاقىوسكية:والفينيفةالاغريةيةالهجرات

فيالثرقيةالثحوبه!راتأ-بتهالذيالهامالدورلف!الملابد

الو-طعلىموجزبرثمملالتعرفمنايتاليافياطفارةعجلىودفعيرتطر

ايتاليا.اراضيفيتوطنصثاالىأ-تالتيوالظروففيهبثأتالذي
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لةرونأثل!!باالضديمقإثساأص-اليتاقياالمدمرةاحصصوباتزواتفب*د

مناعتص-إرآنثاط!از-ت-دخاص"بصة-"و-وريةا)صرقسنرىعديدة

الإريةاضشطرةاأمورالآراءيرنإ-صلم-*ت..مقالثامنا)قرن

والترار-الملا"4حركأالساحل.كللىاةيننقيونايزءمو.وص:ارها-وريهبين

علىالآثهوريةثراطرريةالاه4ؤر!تارزياالا!ضةرارمن!تة-دفيالبحرية

ا):ط!نإلىهنهاخفه-إرةءراكزاتقا-ؤةدالايرياالعا.أماالمنطقة

هـذها-شيحابعلىتساعدالجضراؤيةط:يكلتهزءنأالذيالأمالي:نافي

صر!قيامنرىلذأك.ؤحمهوا،-ضوطنينبنالم!ثا-سمنإممبيرةاالاءداد

اطلملأحةو-إثالابقدمساكلدهانانالير.لملأدعنصدرتبيرةكىوتوسعهـمح!رة

ككتا.أمرأا-:انياحىاإ-وسطاليءرأؤإعيإلىالوصول-ورإتالتي

الكبيرينالبحرييناكببنمصطاحزصطدمأنايل!ممنكانوبا)طبم

ليلجنو!تنث-أوأنواليونانالفينيقيينبهماونرفيالالضاليحرثمرقيفي

ا،--حمراتاستيطانوعلىجهة.!،الخ!اريةا)طرقعلىلا-صطرةءنافات

والتيأ-رىصم"مناكو-طا)برسواطيهعلىالمنتثرةاحدردةاالتجارية

استنا-ونقاطالداخيةالمناطقشعوبعءالتجارةءنماتيحبحقتعتإر

.اإدىالةالطولاإلاحةسلمياتلصهيلرنيمية

و-حوقي-ااتمر-طالابيتتالب!رمنالغربيةالمضطقةكازتوبالمقابل

ت*ش.م.ق008اليصقئالماالررهذاثواطيءعلىالمستوطنة

عنويةصاكاوالزراء"الفلاحةعلىالاو!!بالدر-4تعتمدا-تماءيةنظمفي

بونالثرقيةالمنطقةشصوبعليهكانتالذيوا)صالصيإريالحضادخوى

بدائيةحالةفيماقئالكانتالغربيةاإ"طقةأنا)قولويمكن.شاسع

نل!واكوالض-إسالحديدمعادناستخراجأ!الالزراعةجاز-إلىلك301ذ

ليلجساطةتز-رفكازتا)قيالةخاريةالاواكئيوص-اعة،ايدوياوف:*ثا
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طبقةمنتألففقدالا-تماعيال!وبنأما.اتإليافيالهند-يةبالرسوم

فيقبائا!مأؤرادءنا)ةلملأحينعلىي!تصدونالذبنافىطربينالز!اءمن

بوصوحتشيروالاقتصاديةالاجماعيةوماتالمةهذهص.الحس!ءريةالاممال

وتفهس،الغر!4اتموسطاليمم!رمناطقر*لجثهالذياطضاريالتخلفإف

،هـناكوالاستمارا)-وسعفيالثرقية4ةالمنطسثصوبلدىاحمناالاتجاه

رتطامونكانواغالبابلاذجنوبفيحتىطقةالمش-حوبوأنخاصة

وتكها؟شوقىا:عاتوء!ا؟!ز4ناز؟11الةمح!اريةالاوافيلثحراءثوق

الظروفول!ا!.واتخدامهاإحونافةاالاببرديةاتورارةعلىيقدموننرا!

التياراتلتةيواساز!اأفريقيالضالفلاليإدهـذاهـ-%تايتاليافياطاصة

الجزيرة4شبد-!لفيعرلكامةوما!اصنوالاصتفا-ةوتمثلأاالث!رقية

اتاريخة.ال!ص:رفي

الاغريق:

.في4الواقصالفترةفيا)ح!رطريقكماايتالاالىاليونانقدم-ا

فيوتوضعواالميلادف-لادإدسالقرنوءنضفالثامنالقرنمنتصف

خاكالييخةىولا.الهالينيةاطضارةزقالدمص!مونثرواليدةعداتمسترهـر

الضهـارأ-لافهمأفىاةتةىقداستيماإنهمفيالوناناتبعهالذياططأن

ؤوةلمابة!اءنتإزاطاليةالموص"أنإلا.ا)خافيالا)ففيالميكنيين

ف!بالايتال!ةالجزرفيلاقويةجذورألمض،راغاتضحإذوحيوية

النوعهـذامنمحاولةأولوكازت.أيضأشف!االجزيرةفأرضفيول!ن

-والي!مباؤياساحلعلىح،،+ولحكومافياليونانيةالمتحمرةتأسيي!

وتصخبرايتالانهنشإلابذللاامتوغلى،الميلادقباىالثامنالقرنمنحصف

المقلة.الامبراطوريةعاحمةروماجوارفيأ-تبوناذ"صتحمرةأقرب

الموؤعلم!ذاا):نا-في-حمرينأااختياروراءي!ءنالذيالدافعولحل
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اونانحين.ضرورياكانالذيوالحديدالنحاستجارةطريقمنقربه

الونانيةستعهراتا!من41لابأسءددتأسيىكوءامستعمرةازخاءوتلى

الؤنأوائالافيصفلي"جزيرةوفي؟ايرتاليا!خاالجنودةا)ثواطيءعلى

كانتالمضررمراتهذهمعظمبأنأكنويهير-.وهاالميلادةبلاطاصى

منهاجرواالذبنالونازيننمنارردداةبهاتوطنزراعيةطىمةذات

المها%ر"نلهؤلاءسيكونالواقعوفي.هناكأمل!ثمخيبةنذجةالأموطنم

إلىوا)فكربةالماديةالاغريقيةالمدنئةتأثيراتنقلفيالأكبرالفضل

دبدأ.م.قا-إبعاالقرنمنواعتبارآ.البدائيةالايتاليةبإخعها

منباف-دارموبالتفاءر4الاغريةالحاداتبات:إسنأيهالايتاالامراء

اقىوريافيالمتوصحينالاغريقابىالفف-.انبنأن؟الاخريقوآلهةأبطال

وبالتالي.ا،حانجدبناءوءثاالفضيةلاخقاليدالاولىالذوريبذرونا؟:وبية

ؤدوةالهيالييةبم6الماباعتبارالايتالي"والعسكريةالدينيةالمؤسساتتأخذ

فيالاوائلأيوناناوالجغرافيينالمؤر-ينالىندفيذلكإلىاضافة.لها

ت!خها.كانتالتيوالحوبا!الاعنمدونةولمائقعلىاطمول

حولهتدورالتيالاساطيرصياغةفيالكتابلهؤلاءالةفلكانعذ)ك

الباكر.ايتاياتاريخ

ألفي!قيون:

الفييقيينبهونعنياثسقامنؤدمالذيالثافياليارعنأما-3

كاثلأدورأيلبواأنلهؤلاءتمحأوا؟خرافيةالياسيةالظروففان

الأموطخ!-مفيال!هييقيينأنننىولا.ايتالافيالاغريقيينلدور

صنمحدودونالحالةوالة-ريةا:-ريةواالتجاريةكفاءاتهمرنمكانوا

تحرجمأنمدنهملدىالطإيخةاةرديةاتتطعاإذ.السياصيةالاجة

الديدالتنافىعنناهيكالواحدالثحبدولةإلىالمدينةدولةنطاقمن
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كذلك.ا-ورياا-احلاعلىالملقةالمدنتفتر!طكانتا!ااوالح!ومات

نءالمصرياكفوذزوالررر-دالصورداءيتنفواأنينالميةيتحأ

المتو-طالبحرفي!مالمنافسةالابةاطضارةمدنلملألوانهىمنطة!هم

سوريةعلى%ديدةو!جمةنة-!ااطديثةالآشوريةالامبراطوريةتفرضحتى

اقصا-بأمزدهرةفلميقة"ممل!قياماحمالفيل51كلعلىطقةالمتاخلاالافيهقفي

ثيراتإ-أاهـذهتنحكسأنلا?بكذلك.لاصنياط2س!ياعآمنا)فومحررة

تحدوأنالفينرفينوالحفاريات!ارياافيخاطاعلى!ملبيةبصورةالمححددة

الرغموعلى.صقيايهوجزيرةرخال-ااحتوب-خعمارافيصاكلتهـ3خاصةبصورة

وسرديد-!صقالجهفيا!حصهـاتب!ضا!أسواقدالفيهنيق!مينأنمن

فيالفيهذ-قةالمدنضصففانونراتهاقابهاقرطاجةوكازثوكورشكا

كاناإتمهراتهـ-ذهءتالدفا!عنص:رمدينةوعجزالأمالوطن

نأب!د،ايتاليافياةيدةيةااإ-تحمراتوزوالضعففياثافياالحامل

طويلاالاخريقيينوبمقارعة،الثقيلءالحبهذابحملوحدهاقرطاجةناءت

سدتالتيالنايةالرومازيةال!-ءريةبموا-ثةثموصنوصاردينياصقييهفي

طردخهـ3حتىكافةا)رزهـبيةاإتو-طالبحرمنطقةفياصبلاالقرطاصبنعلى

.(11ء!ائيأنها

سكيين:الاترو

الثصب*جرةاحتاغ-اا)قيبيرةالكلالم!نةمنا:نماعلى-3

غامضعاللاينالالزوس!-نتاريخفانالايحالةاللادإلى!الاتزو

يعيدهـرودوتفالمؤرخ.أصلبراحولالرأيواءتلافبالتضارباتصاؤلأ

أفىالايجياطو!سامنالاتزو-!يينقدومعنذ!دثقصةرواية

تأييدإلىالمعاصرونالمؤرخونو؟-ل.4فالمنطاجتاحتمجاعةثوب

نية.البواطروبتفاصيلفيلذلك-تحرض(9)
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-قلاتضمممدرا)خربةالاترو-مميينلغةأنفيذلكمبررينالروايةهذه

ءريبة.لدرجةقويةالثرقةدالعاداتصلاخمموأناورلمأ-!ديأكل

الاتزوسكل؟نأنالهالي!رنالصيديونيزوسالاغريةيالمؤرخيعتبروبالمقارلي

ثددونالذيئالآل!رعالاءالرأيهذاوثاطرهايتاليأكلمنينحدرون

ابضداءاتروريامنطقةفيالحفارةزطورفيانقطاعوجودعدمعلىالضأكيد

المحاصرالرأيويمل.نه-4الايزوعيمالحمدحتىالفيلانوفيةالحضارةمن

الصغرىآسبا.نهاجرتالإيزوسكييمنمنتج!اعاتبأنالاعتقادإلى

عاةالم!4البركافالاراضيفيا-ضةرتحتىا)خربنحوتب!صةوليديا

الثامنالقرنبدايةحواليوالتيبرالارنو3نهريبينتقعوالتياتر،وريا

الهنديةا)ص!وبوأء!*واالمنطقةعلىالاؤوسكيوناستولىوقد.ء.ق

اررء!هـاطديدياأوائلفيالزورياالىهاجرتقدكازتاقياالاوربرية

خهم.لسلطليتسصا:-5االحصرمن!ناتوطنواالذفيالاصليينا)-حنوليقايا

نأوما.الثقاف!والتقالدالغةفيءخهمفيخلةونالاقىوعكيونوكان

زو--حء2نالاقىو-ءب!نليت!كمنحتى.ا.قالسادكىا)قرنيحل

وبنفى.اليوسرثلمنالو-طىاالثوف"الاقامتحلتىفتوحهبم

كامبايامشلحقةوفيوالباعورسىءجزرفيمسححهراتيؤسسونالوقت

.اللاذ-وممضطقةءنمضةرقةأنحاءفيليتوزءونو

يجدروتاربخمموس!صينالاقىلحضارةبال!فصيمانتعرضأنوفلأضيرآ

سبهفمحنكانتالتيالأ-رىالثعوبعلىعاصلةنظرةنلقيأنبنا

لدىالصورةتكتملليمابلادقبلادإدسالقرنفياثتالياجزيرة

راكررةيطبعالذيواللغاتالرروقمنالموزابكهذاعنالباحث

وا)ثابك.الغموضمنخاصبطارحالروماقيالاريخ

القرنفيس!وناالبوسهلذلل!فيبمااخمالاءنالخربيالثمالكان
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الاحفادطر!اعتبيمكنالذبناللإخوريينقبائل!ن.م.قاصادكىا

بهيرحدإلىبقواوالذفيالض-يىليق!يالحهسفيايحالالثعوبالمباثصربئ

ايتالياإلىالتالةإفتراتافيهاصرتا)قيالاخرىإصصعوباعن؟حزل

ومع.كورش!-زيرةس!نمم!الاكبرالة-مايخوريرناشكلوؤد

أنناإلا.الاوربيةالهنديةايص4يتكلموننرا!الاريخةا)حصوربداة

.4ارزالهذهاكتسابهمالىأدتالتيالظروفلان!رث

جبالصىاليوخ!صرءنواعتارآالقاريةايتالي!منالثرقيا)قمأما

الذي)أح+حد!بالفنبئيا،صمىالايلأيريالثءب4يكفكانؤقدالالب

والغر.بالثطلفيوجوار!وإلى،الاوربةاهندليةاخةاإلى)ختهتتر-ب

لسلطةالمحا؟سالقرنفيصضواالذبناس!!ولأالراتيثحبتمركز

الاتزوسكيهين.

المنطقةاشوطفتالتيا)فو!بينءننذعرآصرأوليسأخيرآ

قرونء-دةبحد،مقدرا)ذينأللانينث--اليبرنهرجنربيالواقعة

مساكلءرذأكمقدبن،الأ!رىطليةالاتا)صعوبزمماءيصىحواأن

س!نإتألفالواقعوفي.خينا!سنثاتدامتالحالمةلا!ضارةقيمة

تمارسكازتاصداكلانحخلفت!يهنءرفترنجموعتينتمازجق4اللاتينمنطةة

تسبعكانتوالاخرىالتوليذيم-ينال!نبقاياصزوهـيموتاهادفن

هـنديةلغةوتتكلم%ا!4جرارؤياياهابةوايداعجئثممحرقعادة

غزتالتيالاخيرةا)فئةلهذهكانتادصاثةأنالواضحوممن.أورلة

الاتزوسكيينمنصفنةالسادسالقرن.وائلةبحها4واندمجالمنطقة

طينةنفىمنتعضبرمتنرعةأخرىصائلةمعاللافومفيزوضعواالذبئ

اللاتن.سعب

الساد-!القرنثايةغداةاتالالعوبالقصيرالاستعرافىهذامن
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آزذاكت!كلت!نأايتالياأنيدركأنادرءيسسطيع..مق

تضص!ودوف.ثقايةوحدةولا4الختهلةمقاطعاتهافيعرف"وحدة

صصلزصإيهقئردىأءصحوباتالعقةهذهإلىالجغرافيةايتالياطبمة

.تحفدآ-!ا-يأوتوحيدهاالقد؟4الايتاليةالأمة

بنالياافيبقوالرفرالدفىوصكبول!

وحفاوتهم:الاتروس!كيون-ا

زظاممسبحينايتالىبؤجما!م!توض!!م

وغيرها..4!3!+،.+أثاو!عم!ةل!وأس!7أص-دنفيالمدينةدولة-3

لك!اصمظ،دجم!حلفؤي!!ادولةعثراثشافدتالتيالمدنمن

كية.الذاقيبا--ةلملأ!ااإدنهذهءن

ايمتخدم،تةوقصربيزممخيكخلقالسياسي3تنطهءنثأوؤد

منالمصنوعةاطربيةوالعرباتالثؤلمةالمدرعة4الالبفيهالازروسكيكون

كهمملوزعامةص!تبدءذفي8بادي-نفوذ!بسطبفضلهااواشطاعومهدنالبروقى

شامل.لصريعب!ل)لمجاورةالمناطقعلى-صنهمالار-خةراطيينرئاسةثمتحت

فجرباعورةفيفىتقدادلمحالتوسعهذامراحلأنإلىوبالنظر

علىمفهلبثكلالتعرفالمؤرخينعلىليخعذرفانهالا!الىالتاريخ

الثعوببالنسبةالازروسكيونيبقىالامريكنومهما.وأصاليبماضطواته

كبيرحضاريبتفوقتمتحتارستقراط"أقلية،لهمالمعاصرةالارحمالة

التيالشعوبعلىزلغض!ثمحكه!فرضمنم!كن!ثمهـ!حمريوتظيم

هؤلاءمعتحاماكمؤيالاترو-يمونممدوقد.!حةتاليآصب!ت

بلاجمابأمعمينصهرواوأاكبيةمر!زفياليقا+صمعلىالاتباع

العس!صرية.قوت!ثملتدعيموجهود!التحريةقوا!م!هغاواإله
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وقامتالاتزوسيمالضوسع4وبفيوقفتالتيالرئييهةالقوةأما

الاغريقينالمستعهرقوةؤقدكانتاانطقةفيوالتجاريةاطيويةمصاطاعنختدا

صتعمرةوأسس!واعقيليةوجزيرةايتالانجوبفيمقدمأتوضعواالذبئ

العنيدالمناف!هذاضطروسكيونالاقىأدركوقد.روماقرب!ة+ولظ

مدز-"واصتلالأماممطردهفحاولواونفوذأحضارةءخهملايقلالذي

اشطاعاذبالفشلباءتالاغريقيةكومامدينةاحتلالمحاو)خهمولكن

لجأالاغريقيونأبداهاالتيالعنيفةالمقاومةازاء.ء!اصدمالاغريقيرن

امعاونممدوافقدنجا!االاحداثأثبتتأخرىضطةإلىالاقىوسكيون

يهمومناف-الالداءالاغريقاعداء-ا)قرطاجيبنفيادخ!حرمعالفالت!ثم

وكانت.اتمأخرةالايتالةالثروبوأسواقموارداستغلالفيألرئيسحين

فيالاغريقيبناصضممريناقهرفينجا!3اكحاونلهذاالاولىالثرات

الاغريقارنحاممنالقرطاجيينبماعدةتمثنواعندما.كوري!جزيرة

.م.ق524العامصواليا!ا"!أألالياءصتعمرةءنا)-يخليعلى

اقرطاجيين-أالحلفاءاسطولبيندارتبهيرةبحريةمحرصبعد

علىيده!لوضعتوصاواوبذلل!.أعدا!ىمواسطولالاقىوسكيين

اكحليالسريطمنا)يهامنطلقينالغن!يةالوأسحةكورسي!جزيرةغابات

كذلك.الجزيرةلهذهاهـسقياالثاطىءعلىيمتلكونهكانواالذيالصق

.لنفوذمخاضعةبح!يرةالتيرافيالبررأصبح

وسيهإنالاقىيقاوهوناستمروابلاطارةهذهمنالاغريقيرنييأسوأ

مناطقفيخاصةالجنوبنحوالايزوصيمالتوسعسيرويحرقلونبضراوة

توحيدالاقىوسيهيهندلفيسببأالمقاومةهذهولعل،الغنيةكابانيا

مناطقهامنالاكبرالقسمالمدانأنب!دح!!3قيتا!اداكافة

وبالتالي،القرطاصسمعقىالفهمثمرةاتللاالاكانالتيوا)خ!ليةالو-طى
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مباسةفرضمنبدلاالمدندول-ياسةاتباع!مفيالاتزو-يمونأخطأ

قتاتذلكعلىعلاوة.!مالتابعةالمناطقكلعلىته!منشاءلةمركزية

ارو3بنظام!ؤلاءتعلقفيأءلكللأتباعهم4القابالاتزوسكييهنءحاملى

.عاي!3والتردأسيادمخيانةإلىودؤحتممبلدالجد

إلىالايتاليةاكوروبوقيامالالزوسميمات-إأفاعرىانحلالأ!ى

وؤد.ا!اا!امنع!رةأجزاءعلىالسابقةبإدخهمينوس!الاقىؤةدان

مل!ثمالروهاتطردءفيدمااللافومءكطقةفيالاولىالضربة-إءت

إلىاللانينيةالمدنبصضانحازتثمومنم.ق!.هعامالاقىوسيم

هـزيمةمنمعهمو؟كنتكومامدينةفيالاغريةيينالمصتعمربنجازب

-راليمنالمدينةهـذهعلىا!جومالاتروس!-يىنوكىرر.أقىوسيمجيق

إلىأدتلميةصةمنبأسطولهقدمالذي-يرا-كوزه2حافيدةأنالا

قوةتداءتوبمذا.474عامصالاقىوالا-طولوتدميرالمدينةانقاذ

الاقىوسكيينصدنيةالحداالاكالواسترت.ضأأا:-ربةاوس!يينالاقى

الاتروسكيةءالمرافياصتلالذشلج!تهامنف!نالراةحالؤنمطلعفي

الامنتيونيتمكنم.ق.،،صواليوفي.الادرياتيمالب!ردالواقعة

وتسديدكابرامدينةانتزاعمنالابنينأواسطفيلمةالجبانماطقص!ن

ا)يهم-ددتهافقدالقاضيةالضربةأما.الاقىولصصالحمإلىقوبةضربة

اطاصالقرنأواضرفيأورباأواسطمنالةادمةالكلتيههالقبهائلغزوة

تمكنانالىاورالياأوا-طفيفسادآوعا؟تابواسهلعلىاستولتوالتي

مدنهمفيزموا5الاتروسك!نأنالمرجحومن.اغماو6امنالروممان

القرنمنواعتبارأ.الناثئةالرومانيةالقوةيدجملىالاخرىتلومدينة

الاريخفيفعالدورأيكارمةعنالاتروسكيونيكف.م.قالثالث

بحيقالتممتعفياستمرواالاترو-يمونالادةأترنم،الرومافي
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الكلاموينتهي.فىواتمنومنابمكمولهمحة!مماقدمفبفضل.ترف

ابرخمعؤي3وامتصاصتمثا!مرتمعندمام!ةلكشحبقالاتروسكلءن

الجديد.الرومافي

الحضاوية:الاتروسكيينم!نة

ننتجلىالذياتإلياؤيإباسياالاترو-يمندورمنالرنمعلى

منالوسطىايتالياأرجاءصحظمؤيإلمدينة-دولة-منظامادخا!م

الاحتفاظوراءسعيأا!المكواالتلاحمءلىالمحليهةال!حو!اجباروفي،4صنم

اطضاريدورهأنالاترو!ا)ث*بكاررخلكبعيتضح،باستقلالها

الاتروسيهون-لمبفةرو.ا)رومافيالتاربخفيأكأأوأ!تأ!طأكثركان

بهفةالرومانيينوإلىءامةبصفةسطىالرايتالياإلىمه؟مالثرزيةاطضارة

منالابجدبةالرومافوناصت!إرأنذلل!نتاثجإحدىمنوكات.خاصة

.م.ق007حواليالاغريقيينمنبردورمسوهااقتبماالذينالاتروسكليهما

نأدلك،ينيفلاالاتزوسكيةالحضارةعنتكلمناإذاالحقيقةوفي

اصيةلحنهاصرنتاجهيبلبالمائةما:"ءسفةاقىوسكل"الحضارةذه5

بحناصرايتالافيالطويلةاقا"تهمخلالامتزصت،الايزوصكيونأبد!ا

الاغريقادخحمربنطريقعنسواءتلقوهاالاغريقةاط!ارةمنقوبة

نف!اونة-لم!اأثيناهعتاجرواحيثمباثمرةالأماليونانبلادمنأو

وكا.الاياليةال!وب!اتمعتمحيةوفيصائص،سةنمعلىبضائ!ثا

الت!جاريةالعلاقاتلولال!تمريمنأوالمازجالال!حامهذاأنفيهريبلا

فيوجدتوالتيالذكر4الآنفالبثريةالعناصربينثأتالتيالقوية

.الاشعاعقويمركزأالجنوبفيالاغريقيةإ-تحمراضاا

تطورفييتلخصالاصتنتاجالذاتاييدأطرحهيمكنمثالإص!طوأ
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فر!!حدإلىنجارخهمتو-حتأني!دالاقىوسكيينلدىالنقودصناعة

القردف!ايةصنفاع!بارآ.اك-اريةالمبادلاتفيالعهلةاستهشدامعا!هم

الركيكةإسالن!قطعيطرحونالاقىوعكيهينفىى.م.قالسادس

الايرنيةالمدنبنقودء!اويستحيهون،الغايةلهذهيستعم!!اكانواالتي

فيياخذواأن..مقاطاص!القرنمطلعفييلبثواوما،الاغريقمية

نأبم!نالطريفومن.والنحاسوالفضةالذهبمناطاصةنقودمصك

آسيافيليديامنمفلجىثحاربصورةنقردهاالالزوسكيةالمدنتوشح

وراءهيخفيالثحارهذاا-خعمالبأناظ،ناالىالمؤريخيدفعكا،الصغرى

الاطرفأنعلى.فيهالاقىوسكميوننثأالذيالأصليالوطنموضح

عندماأضرىمرةالمجاورةالاغريقميةالحضارةعناصرتفوزأنذلكمن

كاناغريةجمابث!عارنقودمليرشى!واا)صصعارهذا!نالاشوسكيونيتخلى

كامبانيا.منطقةوفيأوبوئيا-زيرةشبهفيثائحأ

تابصغمعلىقاءتالاشوسيهبنحضارةبأنالقوليحقال!!وموعلى

المؤرخونينباجمهمؤا.بهيربنوخبرةبنثا!ا-جارةوا-والصناعةلكراعة

وحمايةاءرمةاوزراعةاطيلوتربية،البارزةالاختراعاتمنكثيرأ

أنهم؟.االددةاكططقفيوسدودأنفاقببناءالإنجرافمنالاتربة

والفضةوالبروقىاطديدصناعاتوطوروا4الم!دفايتاليا!وارداشغلوا

الوداءالفخاريةالاوانيبانتاجاث!ار!الىبالاضافة،بيدشدإلىوالذهب

كماالاصلفيكانتالتيص!؟3ءولرا35حم!+5باسم4المرهـوؤا!لىلةاللام!4

إلىرم!روخهاوأصحواالاقىوسكيرنشاهاثمومنالمحيةال!ثحوبحمنع

فيعايهاعثرالتيالبهيرةالذهبميةاطليكياتوأررل.نفثااليونانبلاد

صنا?فيمهارةمن!ؤلاءبلغهماعلىسثاهدخيرالأقىوسكيةاإدافن
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وصلتهالذيالاقتصاديالإزدهارعنإفصحبلي!أناطقأوبالتاليالصياغة

الاتزوس!صية.الارصتقراطة

ف!تكبيرصدإلىفيهالاقىوسكي!ونأبدعالذيالمدانأما

ولقد،خاصةب!فةوالعمارةواكصويروالنحتعامةبصورةالفنيدان

يعرضف!نالاغريقيبالفنكبيرصدالىالاقىوصيمتالن!فنتأفى

طريقءنويقلدهاالاغريقيةالمنحوزاتعلىالطارئةالتطورامعاتطورهفي

ذلكالىبالإضافى".ايتالياجنوبفيالاغريق!ةالمتعمراتنتجات

الهلمصالأوالبرونزأواط!رمنالمصنوء-"الاقىوسكيةالماثيلتعرض

الايزو!المجتمعزطبعالتيالمحليةلافاتالاتتنوعهافيتحرض،اكوي

وباهمامهمالتكنيكل"بمهارخهموسكيونالاقىالفنانونامتازوقد.يطابعها

علىالمنحوحةالجنا!يةالماثيلتكثفالذي،البشريبالج!مالكبير

بالملاصظةالجديرومن.تعابيرهب!ويرفيصاذجةواقعيةعنالتوابات

بعد.ؤجماالرومافيالفنفيال!منةاقوةاستكوننفسهاالواتحيةهذهأن

مواضيعخلدنهاساصرةتأملاتالاقىوسيما-!حويراك-ايع!س

...ومراكابحمك!يدءصاهدمن:اليوعيةالحياةمثاهدمنتحدة

وفي.الموتوجلالبالوزارزمابيرمتطفحموتىلأناسن!مةوصوراخا

جليةالاغريةبالفنتأثيراتأيضأاثماهـديت!فالفنمنالفرحهذا

الترعةإلىالاقىوسيمالفنانميلفيي!لخصالمدرستينبينالفرقأنإلا

حماويأمبولوهـأطابأقيالاغرزميلىضةيبيما"الأرفيةالواقعية

مواضيعه.على

تف-ف!يالصورتجيليعموا!فيفروق!:طلككانكذلك

خلدتوالذي!زدوجقيثارءلىالحازفالشاب!ورةفيالاتجاههذايتجلى(9)

.3ة+!أ!ألارممدينةمنقبروصورت
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بالدرء-4الار!!نحتالوازحةاإدافنجدرانعلىالاتروسيمالفنفي

ا؟تلة.الةخاريةالاوافيسطوحالاولذدان!االاغريةبأةنافيأما.الاولى

ا)ث!ب.هذاحضارةتخادبقاياأبملعلىالاتروسكيةالؤبورتثتمل

التيالاصطناعيةاول+ول+أأقلالة:ووء!اعديدةأمماطعاىبنرتفقد

،لمجارةامنالمبنيةاه"+أهأ)صثكليةالداؤوأ!مبورأو،لمدفناغرفةتحتوي

؟،والمرتفعاتالهضابسفوحعلىتوض!توا)-يالمحقودةالقوفذات

حفرتكثيرةغرفآوتحتويطويلةكراتب!كلاإصممةالقبورهنالك

الرائص"الفنميةالبالأسقئودالقبوركازتوبالتالي.الاءمالصخرفي

واكجمه،بالألوانالمصورةوالافارين-الصخرجدارنعلىالمحفورةكالنقوش

أهـلما،حاداتالاترو-مميةاطضارةعنلمح!ماتنامصدرأك!وء!از-تمد

الخ....ولمثعاثره!وملالىصصهموتقالدم

منمزيجعنتةصحعناصرهافانوالمدشةالدينيةا،حافيأما

بأس-دةمزودةبدتفالمحابد.المحليةوالاقتباصاتالثرقيةالايحاءات

وحذفتعالةمصطبةعلىالمحبدرخبيما،ألاغريةجماالنمطعلىصيدت

وهتا.المنثأاتروسيممخططإلىثيركاوخلفهصانبيهمندةالاس

وأمقلدينمجرديكونواأالاترو-يمينأنفياهنةالىاطفقةيؤكد

اطاصةمفاهميمبمالمكانبلا،حمار"أوا)فنيةالاغريقةاقواءدمطبقين

الموضوعامحالجةلنفس!تتركول!ن!االكلتقتبسقدالتيالاء،سية

المناسب.التكنيهكوتطبيق

فيالاتروسكيانتميزالتيا)فوارقطيعةعنتساهلناإذاالواقعوفي

ورا*ي!!نالدبنعاملأنالاحيانأبغافيلاحظنا،ا!لاديةزحابيرم

نقيضعلىءبدواأن!مفيديازخمهمفيالاتروسيهوناختلفوأمد.ذلك

صقتبسرنالرومانأنوسنرى.لريةأمث!لالاآلهةالايتاليةالثعوب

--06
http://www.al-maktabeh.com



إعطا!هابعدهيةرفا-أوفي-تينياال!:-يرآ!خهملمالوثبعدفما

.ايتاية)9(أسطء

يقابلهابماتثب!ايمكنثهسقيةمبادىءالاتروسكيةالديانةوراءولحل

دبلمانيةحاةبوجوداي!يمانتفدةدياز!همفيفي!وز.اطثييندياناتفي

اصنة.اشم!يخةأوقاتفيالجث!ريةواالجواق"الاضا!بوتقديمالموت

وسن.ألمرارهازراهةيررفلمنثىبطرقلهةالآارادةتخ!لىكذلك

فص"الفبةلقراهالاضاحيحيواناتبهداصتشلاصعا-ةثأتهنا

الحيواناتصدف!صعادةأنيهرربلاومما.الآالةصثيئةومحرفة

يحجمأضتامأ.الصغرىآسيابثحوبالاترو-يمينيربطدأيلأتتبر

آ!تهممجتمعإلىنهوها4واورالباغريقةلهةآتبنيءنالا-روس!يون

ال!صيرتبنيالاخريقيةالآ!"تبنيسيةيراؤقأناليدي!يومن-،المقدكى

حوالم"؟دورا)تيالميثولرب!من

،التجأرالمحاربينمنشحبأكانواوس!حينالاقىأنتقدم13فةخلص

الحضارةنقا!فضللهموكانوالترفالغنىمنعالمستوىالىتوصلموا

حكمنايصحوأملهلهمخضحواالذيخا،الاب!تداثيةايتايىصثعربإلى

باطضارةالات!الينتأفىكليهةإلمراعفيثيرأكىساعدواأخهمفي3عا

!أنف!3ألهسعواعندمااسبيلاهذافيكأإزينوسطاءوكانوابلالاغريقمية

التجارةفيم!!ااحتكواادقيالاخرىالثعربمنجزاتوتنيباقباس

روحف!نوتنظيمهـمحيا!همفيإليهافتقدواالذيالعنهسأعا.والحرب

وهـا.ء-خقرةسياسيةمنظمةدعائمتوطدسبيلفيوالتعاونالانضباط

الحهاريالازدهارفترةتولي-قابدقبلالحاصالقرن!ايةتحلأن

خلالالالزوسيهونفييمتمكناالواقعوفي.بهاتمتعواالتيوالسياسي

منرفا.،جونو،بيشجواحمايصحبح1()
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الف!ريةاطم!الالىسواءالتوصلمنايتالياجزيرةشبهفيا)ط!يلةاؤا!تهم

والع!كريال!اسيالبيانإلىأوالاغريقيةاطضارةتميزالتيا!ديناييهةا

لاقنفيجميعهاالصفاتهذه.المنطقةنفىفيبحدمالرومانحققهالذي

الاقىوسكيين.لأسلافهمالرومانبهيدبنالذيال!:يرلدبئاللأش!امنبثممل

ألقرنمناعتهارأالمت!وسطألبحرغربيفيوالأوضاعالاغريق--2

.م.قالسادكا

المتهر-طابرمنا)خرب-"الثواطيءفىويقيالاخرالتوسحاتصف

اكو-حةالةوىأن-صامةإخطقةانأحافىو!مااكسوالتو-ح،خاصة

الاجماعي.والتظ!اصربيالتكنيكمفمارفيكافبتةوقتحمتعكانت

اقامةف!دفقي11اكوس!يةالحركات!ذهثلتقومأنلايمقلإذ

توفىدونالجديدةالمناطقساصلطولعلىشعمراتو"فياريةمحطات

مرةنفحطيكررالتاريخولهل.الأمالوطنفي4الأساباصروطاهذه

البحريا)خوسعكارعةسالانكليزوالةرنيهونالاسبهانيأخذعندماأ-رى

رأينافيو؟.لأمري!كولومبىاكتثافعقبا؟ديدأالعانحو

مطلعتلتا)تيسنةالماذيءلالالاغريقيوناستطاعالأصلهذامقدمة

وأنصقيلةجزيرةضاطيءوجنوبثصرقفيب-مرواأنالثاشالةرن

،رنتؤممقكتدةنفهاالايتاليةالارضعلىاتحمراتمنلىساوايؤ-

إلا،الريفيراوثاطيءالرون!رء!بعلىنوضعوا؟نابوليخليجحق

اير-!رياجزيرةثحهو!ر!مفيأغلقتلوس!اغمالؤطاجيبنمقاومةأن

يقفواأنالاشوسكيونرابثوما.صقيليةجزيرةمنالصربي3والة

القو3ىأنواالملاحظ.ايتاليالث!النحوالاغريةبالو-حأمامبدورم

نفوذهامناطقاكوسيةالحر!الذهالاولىالفتراتفياصترمتالممنية

فىصافرآيظهرأنمايلبثتوبالمنتظراعالهسولكن.متبا؟لثكا!
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البحرمنطقةفياكسقيةالفوبمصالحتضضاربعندماا)صادسالةرن

كللىاشناؤسواالتجاربةالمكلاتت!نلمالحقيقةوفي.الغربيةالمتو-ط

ر-ينالاصطدامصدوثفيالرئي!يادلجبهـيالاوليةوالموادالاسواق

كانبى-أخرى--5منوالاغريقجهةمنوالاقىو-يبنالفينيفين

الاراضيمن%ديدة!إحاتاتلأكفي!همورغبالم!هرالاغريقترسع

اسبانياوفيال!ثمالةيقياوافرصقيلإ"فيولمستعهراتاكجاريةللمح!طات

المنطقةعرؤ!ااكبا)طريلةالحروبءنالاولىانجالدرجةمؤولأكاباياوفي

ا،طامعإمتصااطروبمذهباكورةكازتوقد.تاليبنؤهـنينمنلأكثر

هساكالاغرإقأسىث-صذكرهتقدم--بها-كررسيجزيرةعلى

بالنبةهاءعهررأهاوكات.م.ق056عامصوايألاليامتعهرة

صقييةليينقىرطاليالطويلةاليحريةاطريقاعلى4محطباعتبارهلليرنان

وسكيةالاقىاكجارةيقطركددأ!اوسكميونالاقىثمحروقد.ومارسيلإا

جهةمنلكورسي!إةابلةاثواطحمهمون!ددجةمنوقرطاجهاقىوريابيهن

خصومهم)طردالةرطإ-يينمعيت!الفواأنالطيعيمنوكان.أخرى

.كص-يرةبحريةمصر!افى.م.:535عامافحلباذلكوتم.!نما

اصبانيا،جوبمنالاغريقطردمنالقرطاجيوتتمكنذلكوعةب

وصلتوقد.صقييةحزيرةمملىحملىلثنا08عامقوا!يجمعونوأخذوا

والازدمارالةصةفيأوجهاإلىالحاسىالةرنفيالاغريقةاتممرات

فيصقيليةالداخليةالاراضيكنالتوغلمنالاغريؤونتم!شوقدخاصة

القصيرالازدهارهذامظاهـرمنالرغموعلى.لسلطانهمس!نهاوأخضوا

محركا!!ء*أ+فيمنهماالاولكانعكريينانتصاربنفيتجلىالذيالامد

سيراكوزهمدينةآحا+ه)أقجلوناتطاعحيث.م.ق08،عام

انوأالجزيرةهذهمنفمأكبرا-خلالصقيليةفييقيبنللافييؤ"نأن
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الانت!(رأما.سنة-ب!ينعنقئيدلمدةالقرطاجيالغزوخطرءخ!يدفع

هبالذيسيراكوزهمدينةصمفي4خليهيرونأخوهحةقهفةدائانيا

ابحريةقويةضر،!فديدواستطاعكومامدينةفيوطنهأبناءئخجدة

.74،عامثحتايهاااإ*ركافيالالزو-ء-"

3صصومنوتماسكآلزابطألاؤالاغري!ونكانالحقيف"وفي

ءلاحكأ*ب!مئصخصافيينيهقيهيهنبالةثبمأأقربولحل!،وصيهنالاقى

!-خقلةدولةتثمكلكازتاغريقيةكلدينةفكل.بالاقىو-!-جمنمنمتا%ر

ريبةاةاالمدن!ذهءنتعزالابل،بالولاءأخرى:4مدلأيلاتديئبذات"قائمة

إذا4الحقميةزحدوولا.الاغريةجماالث-بطبيحةمنتنبعطاغيةفردية

الاعلطبقصورةتقدءا)روربيةاإ-صحهراتيخاالاغريقيةالمدنأنذكرنا

المنازعاتبينهـثمفماؤسودبث،الأمالوطنفيا-ونانبةاالمدنخصائصعن

المضءرةخلافاخهمالاغرية-4المدنص!كانيطرحولا.والحدوالمناؤ-ات

يتطلبصدآدامخطرذللأاعلىيركهمحيما-دأقصثرلوؤتإلاجانبأ

.المثتركعدومودفعبقائهمعلىلاحفاظؤ:امتوحيد3هت

أصقد!الفثلت!بالاغريفنزفوسفيالاصيلةالصفاتاهذه

الاغريقيةالمدناصضاحسيراعوزهءدينةطاغيةالاولديونيزوسلمحاولة

!ىرفيمنهأملأ367الى،0،بينللطتطالاتاليوالبرصة-لميهفي

الذيادط!يالرباطماينفل!وسرعان.مرحدةدولةؤيالغرباغريق

تناق!!ثمراتأنترتالمحاواةهـته.افىإولةصاصبموتعةبيجم!!ا

أةوةباالاغريقيهةالمدنتوبدمميةأنإذ.لأجلىوضتا)لمذيالهدف

ءوتقىكهاأتء-بولا.اإدنهـذهوقوةحريةحسابعلىء!ت

تف!ممأ.وأكثربلتيمنأصمفالاولدبرنيزوس

إجيينوالقرطوسكي!ينالاقىتهديدمنالخارحةالعواملهذهجازبالى
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بلخها،فيماالاغريقيةالمدنوانقسامالاغريقةاإدنلكيانوالاوتإليين

وفىقأ-زابالىمدنهمجدرانصنأمألفهالاغريقيينازفامياحب

!دذلكرلمحب،وج!زةؤ!راتالاتنافسهاءثدأاتفككةإحرةب

!تهكلىلى--طرز!افرف!منالا-ظروماتمكسنفيحاحمأدورآ

ا)ضوسعولامخداددةيةالاخرا)دنلاتقلالحدووضحالمتنازعةالعناءس

البحرمنالغربية4المنطةكافةوفيبلفح!بارضاليافيلاالاءريقي

يؤتهاكاءضاعلىص-4طاقرفظ!ا.م.ق933لياحومنذو.سطتمرا

-!أرأللاغرية!بذلكمثهةاسبانياوؤيصقايةجزيرةمنالغربيالنصف

والمنازءاتالدائمقىالترهـذا-بإعدأفكللوبا.ألاصمدللضاءبومصدرأدائمأ

اكوسععاىرومابإعد،4اإنطدفيرةالمستا)قرطاص--"الاغريؤ"

.)9(أيرفأالاي!الةاي!راضيخارج

الحضاريةمساكلخم:يءكلقيايتالاؤييقللاغرز:ةىالقول"خلاص

فهيطبيحتها.منصصيرأجانبأرومانثوهأ-طورةلناتخدالتيالكبرى

علىلقيو!نا:يليهونيزاجزيرةشبهمنقدماغريةيرجلعنتحدث

وتعمايصبرمالمدينةأهلكدفيعلىإ*!لحيثروماءدينةتلالأحد،الالاتين!

.اءتابر"واإقراءةا

اليو.خة.وبأطرن5-ديرلحنافمالذلكفىست-ر(1)
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الأولالة!لو!!ادر!راجع

03كلاا؟مم!أ،+،كلا!،ا،أس!5لما+لالأ1س!ا1"ص!3!3ا،!"ءث!5،+3،وليامم!649044

ق.هله،اأس!ا؟،أس!كل!!111؟ا؟!أا4عع03.ا*ص!3أد!3+5لما35فىح.وللالامم!53عط

!ملاي!س!3!،959.

ق.ح؟أا4س!،ع!ااس!أثهاهح7هلملال!م5هس!8ول05شأأاس!؟!ح+!ا!.+ول5،4،

.5891

لأ.ع!+!ة؟5!مح،،3أ،االا!هآح!ع؟+حفأ3س!ح!5،كث!!*353ط،

!ع4عيمع!ح،هفى57.

ول.+ل!3ةس!ول،س!"+"عهأ+س!3؟!أس!،*م!*35مم!ه:عس!؟!،م!ل!أ069128.

لأ.+.!*+!أ+!لم5ول،ح33(؟لام!!.هدأ+45ول:ول!اس!،،69لأ.

+.ل!.لمان،ا،1كايأ+،ككاص!31س!م+حس!3مم!س!73دأذه،9134د8.

ول.+.*!لأ+ص!مص!مم!،أت!ثاع!ص!5ولع8اكأ!س!3لملا!*ح3لامم!ع:7أكاأولعلأه-،+

،3ثطثه،579،.

ول.51)(خأ"،+؟!513لما3نا!ول3،ولس!ثلا353ط:ع3!حعم!13فى58.

313لما5!م!+حولأألاس!3:!لأول4،+ل!!م!3ا"م!.*ح*35ممما:ئأ51ثا!+كاأ!

لأولألأعثاعأ331!ك!35،أو62
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الفمي!إلمحالمب

المليالمهدصمقوطحتىروماتاريخ

الملازين:اوشهبأللاتيوم

الرربيادإحلطرلعلىوتدالتيبر3سجنوبياللاررومنطقةتقع

جبالسفوححقالدا،لفيوتنبطسيرسيرأسحتىإصيرافيالى:برر

آوائلفيؤيهاتوطزعندهـاقد؟أالاسمهـذاعا!اأطإقوقد.الابخين

اللازينكانأةد.ا!لأأ+أاللازينثرربهوايتاليش!بالتاريخةاطقبة

إلىؤيهااد-ائدا)منهسيز-ب!:حددةبثصرلةعناصرمنمزيرخاشحبأ

إلىاطديد!سأوائلفيالو!ولاتطاعواالذينالثماليبنالغزاةأحفاد

ا)::لةجميم.العصر-حوببقايالمهينالاص!اس!معوامتزجوااتااياا-طأو

الذفي-أ-كانامنالموجةهـذهبردالملأوروماءكطة"إلىؤدمثمومن

يتميزولنثحوبمنأخرىكلوجة-1،وزى5جضصرقءإ-ةيمارسون

إلى!طواالذيخاا&إبيينثبؤروعمنفرعأخهمب!ملموتامبدفن

نظطمأما.الم!تيناثحبمعالزمنمرعلىوتلاحمواالتيبر!روادي

لمإذوالزراعةالرءيحياةفير-لمضصف!نألاتينا4اتبصالذياإ-لجثة

يميزماوأبرز.!بمابرطورةال!عوبوأزظمةءإداخا!ثيرأ3كمؤتؤفى

بمنجاةكانتمواقعفيص!اؤراه!بنرالتيالداوويةايلاكواخهيمجتمعهم

4هـفمنالمفحدرالجانبمثلءخماالدفاعوإصهلالمصانمياهعن

-67-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منجرارأ!وينالس!مناطقصدودءإرجمةإبر!كانتوبالالي،الب(لاتين

،الاهـلمصلم-ةأوالداشوبةكواخ!3أثمملشكله؟اثلالذيالمثريالفخار

المحروقة.الجثثورمادعظامرقاياؤجم!صاأودع

علىالاتيومامنطقةتت!رفلادالمصقبلوالسادسالابعنينالقرمناعتارأ

بالدرصءا)يهاالدافحةالاسبابنفبأنيص!حلربماغخيهةحفإربةحياة

فيظهـورها!رنماكئيراالذياطفاريالاتزوسيهوننفرذالىالاولى

الرواياتوتذعر.اإخاطقتلكع!!إخهمسيابسطمععديدةأماكن

نأغريربغيرأمروهذا،الاقىوسكيبنمنكانواروماطوكآخرأن

الساتسالةرنفيكثيرآنفوذهاويتحأقىوسكيةقاعدةرومابختص

منأتباعهمذلكفييدكهم-الايزوس!يينالماوكجحل!ثاأنبعدخاصة

ونةطةالغردةايتاليافيالمراكزأقوىمن-اك-بهذاارستقراطي

اللاقيممظقةكانت*%كعلىءلإوة.الضوسعيةالحربيةدسلاتانطلاق

والاغريقيين.ايقرط-(!ينأكمح!(رمعوصلاتكيماصةعلىلمةالاص

وتض!ضت!ءي!اوأصوارمحصخةقلاعذاتمدنالىالمظقةقرىتطورت

الاراضياست!لالصرى.؟و--يالاقىعلىالنه!وزخرفتبنيتمعابد

ط-أيةأتئتالتيواددودالاؤ:يةءلميهزثثدوا!مصعنطاقعلىالزراعية

ا،زدهردطريةالحضالمظىإهرهـذهكل.قىلي!اافيرافمنالاراضي

أاذ،الازيناش!بلدىا)صاليالتنظيمفيلهاازيةمرعناصرلانرى

الىمنقسمةا)ح!سعلىبؤتبلواحدةدولةفياللأتييةالمدنتندببم

مهظقةفيتوصحتع52اول-أكلن!مبمإء"كلحمستهـخقلةثصيةبماعات

بلغوقد.فيهاالمرع!زقطةأهدا)(4!داالىت"مديت!اكازتول!!ع3معمينة

وردينة.65المحصنةالاتينيةاالمدنعدد

الأعيادفياللاتينشعبلدىا)--إسيةالوصدةعنت!:يرأولتمثا!
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لختو-دخمثلماالبدائيةاطهب!اداتصلتدوركانتاقيالدينية

نأنذكرأنويرممفي.بالطاعةالاففياالثبلهادانالهةمن!روعةعبادةفي

ابدةبا!ا)قرنالسادك!في!ايةتسا!كارتلاتزيةمدينةوأربعين4-بر

جوبتر.للالهعرستالتيا!دينر-ؤا؟أ!"ألمدألبانجا!ء!رجاناتفي

منمعينةيهةبتقديمنفسهاتكمالاحتهفالفيتسالمجماعةكاوكازت

نستطيملذلك.طصيالافمنمصكننصيبلهاكانوبالضاليالتقدمات

وديا!اصوبترالالهينتقدإسحوللزكزتاليالروابطهذهالىالنظر

اططوةوكازتا!ل!!!إ-دنامنكبهيراعددآصتديضيهةأحلافليأنها

.ا-اب"اللوحدةمايبدوعلىالاولى

رومامدينةختاربفياللاتيوممنطقةتاريخيتلخصالاجمال4وبوص

الهلاينوللأسفوالعياسيةالحضاريةوبؤرتهاالمنطقةعاص!تص-يرا)تي

التي،لوماتالمصو؟ةارببالفوت!محاطااي!ولىمراحلىفيروماتاريخ

ليفثاتياإةد؟!اواإروياتوالرومانا-يىناناا،ؤر-ينمنءا؟ةنستهةيها

الفتر9هذهيرارجالذيالمؤرخمهمةينيدوكا.الثحوبذاكرةفي

كئير!.وتخةيتغطيهالةديما،وقعفوقاطديثةروماخةمدليقيامصعوبة

لاأننانذكرأناطةيقةجممذهالتعريفويكفينا.4وءنثآزم!المهمن

بادور-مىما!اصلا-واصدةآبدةأوبناءنفهارومامدينةفينمتلك

الىتبمطأنيمكن-الضطلةالغزوةررودبنيالذى)9(،الحرفي!

الاثرياتنف:واالالمارءلممسامذلكوح.الفصلهذاموضويمافترةا

تقيدالتيكلالعقباتوالحواجزرءم4التراتجرافروماطبقاتكففي

الاولىبالدرص"عايهازحتدأنالوموفةطيع-التحرياتفيالتوصع

علىنة-صو%نالص،4!نيمكنماأقربهيتاريخيةصورةاعطاءفي

.سابةةوأساطيرمطماتمنءالديناضوئها

.للوستوصفيوسالىت:ة(1)
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روما:بناءأسطووة

ء-أربفدومالى!)!ا)اولرومامدينةتأسيىالاساطيرتت-ب

ءلم!12ابنةيينا،لاة"لييتزوجث-الاتىوماثإطيءمتطقةالىطروادي

واص!االطرواديالمحاربأحةا-أحدنويتوربابنةمارسالالهاتصلوقد

و)حن.وريموسروءولوسكلاذكربنطفلينءنهؤولدت-يلماريا

س!كلفجارباوقلنوء-ورأيخهمنالعرشات!،بمنتمكنأم!لوس

التيبر.نهرفيبالقائهمأبنائ!ثاهنوتخلص

4صةعلىويرمصوالمياهوجهعلىمهـدكل!طةوعندماالمحبزةوتحدث

أحدوي!!ثفهما.حل!!هامنقىص*!ماذئبةعاءيهاصعثربثالبالاتين!ضبة

يقومانأميهليوسسلع!!طلحاأنوروردكنفهفينالطفد6ويثبألرعاة

نرميسورمنحوقد.4ءرثالىنويتور-دهماويعيدالوالدنهماثارآبقل

روهولوكطقررحيهثالتيبرعلىسثاطيءالواقحةالسبحةا)-لالأرضسبطاه

خافرومولوسويدور.الالههةاسثارةلي!دة!امدينةانثاءوشققه

المقبلى.مدينتهسور؟!زلأشاقآالبالاتبهتتلصولالابيضولزرهمحرازه

يقدمباخيهمت-4ا-تهزاءالوهمياووهذاحدودر؟!سيجتازوعدما

اأصيرالىاصارةالقتلصلمةفيو)حل.ا-ا...ؤت،4علىرومولو-!

تذكرالاساطيركذلك.روءامدينةأ-وارير!ازمنكلاهسيلةالذي

ص-باشطرالىيعهدا)درء"بحرعالانينفردالذيرر-مولىسأن

خلالهواتباء4هويختطفحفلالىالالينجيرانهيدعوبان،4مديت

والسابينيالرومافيالثعبهينب!،الحربتنثبوبذلك.ويتزوصوهنبناخهن

الابينيوتازيرسرومولوحىوف!-بب!ين!االصلحعةدزتث!خ!اءنءونو

الاخفالاتأحدأثناهرو!ولوسوبخ!ةيرارروسيؤلثم.عاجمهمامل!ين

سثخصميةعلىوالروصطنينالاببيناطلافهـتت"وبعد.عاصفةفي
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ن!ءلم!الرومانينتتبانعلىالاتفاقالىيتوصلواالجديدالملك

الذينومابابيهليوسالملكابانتخاتمهذاوعلىمعاعاي!ميحما)-إليتين

بهاةامعديدةاصلاحاتبعديخلفهثم...الرباتاحدىمنيتزوج

مصيدأالملكهذاوبم!يء.الملكعلىهو-خيلحوحىالرومافيالمحارب

روما.فيالثرالملأك

رومولوسإلىينبماأنالقولالأسطورةهذهسردب!دصاجةلا

مدينةتأ-"سعنالأسطوريينالح!ممنوغهـره!نوماباميليوسإلىأو

هذهتأر!خعنكث!رآمتأخرةفتراتفيبذلتجهودنتجةكانروما

لة.لروماالاتجا!"واينيةلداتا)حاداتوكأيحلم!ولاابالدرجة-كدفتاثالاصدا

عنبا!-4!ورةطا!افيتعكىقدأساطيرمجردزمدوالاوبالتالي

زء!ناطقيقةوفي.طور1ابينمناسخلأصهايمكنالتاريخةالحقيهقة

مدينةتأس!سفبتهفيالدفينةالاغريقرغبةرومللوساسطورةسطررفي

الاغريقلتفوقوبالنظر.الاغريقيةالمثولوجياأرطالأصدحوردإلىروما

القرت!ايةفيالمبتدعةالاسطورةهذهيقمبلونالرومانفىىالح!اري

.الثحبةأساطير!فيقيبنو!اثمومنءم.قالثالث

!فيآفي!ختلأونوالثانياثالثاالقرنينفيالرومانالمؤرخونأما

الثواهدتدعموا.رومامدينةزأسيىفيهبدىهالذييخالتا،حول

الأولالقرنمؤرضووكأمهالذي.م.ق753ءامتأرب!بدالتاريخة

.الرومانص"الحاحمةتأسيىاعااطينذلكمنذواتبر.م.ق

منانثاؤهـابدأالتيالقرىوالت!اماتساعنت!جةرومامدتخة؟ت

الأثر!ةاطةرياتتاثجوتدل.الالاتينهـضبةفيالثمملدائرويةأءواخ

ا)قيالةريةتأربختحديد؟ءنالمحروقةالجثثمقإرةوجودعنهناك

هـحالمدينةوتألفت.ابدقبلالثامنالقرنبقمبيلالةبورا)كاتعود
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هضابوهـيالسبعةهضاصياعلىالمثادةالمذثاتصوعةمنالزمنمرور

فيالأولىوحدتهانلحطالتي.الخ000)9(ال!لميرينال،الاسكياين،البالاتين

3!أ،حع+ولأا+ه"اصافياالاتحاد،رأعيادؤصهىكا)تاقياالاحتفالات

4طابفييررجلاالاتحادهذا.الذكرنفةالآالسبعةلاثضابامزةالى

ورمزألهاتخمةويحخإراللاتيرممنطقةءرؤتهاالتيالدينيةالاتحاداتعن

موحد.كأ-في"نخلةجفاتمنصثعرنجأص!رتالنياصلاحمالهصليات

إخكلإدينةالىتناولخيلإقأتطورأرومافيالأفىرةا،ثإهـداتتظهر

نوياتتو-صدنتخهمنتكون.م.ق575الحاممناتجمارأحبرهـري

-اتالفعالهـذهتجلتوؤد.القديمةروماهيواصدةمدينةكنالمديمه

مركزأكص:حوغ-؟تها353،+ولالغوروممنطقةوتحبيدتجمعىفياليناهـة

الضربإلىالمثادةبنيةالاء!اتصبرمثالا،والسيالميالاقتصاديالنثإطين

يتضاعفاكاأيةادنةالمائةوخللأل.ال!بيحولينه!بةعلىالفوروممن

التطورأتالاعقادالىيدخبشكلرومافيوالأوابدأبافياعد-

الفعالياتانع!-أإلااطقيقةفيليساروما-ختاربدايةيرافقانالذانواكقدم

رومامدينةءخمعتأثرعلىوديئالثقافيوالوءجماالمتزايدة،ديةالاقتص

ا)ختيب4هذهأنبهالملموصت،!اا-خكالتيالحفاريةبالتيارات

على.يضعهاارزياالممتازالجغرافيرومالموقع-الاولىادرجةبا-حححبلة

ويصلهاواقىوريااللاتيومبينرة111الر.ولصيةابريةاالتجارةطرقمنمقربة

ادياسيةثب!ءافحالاتلنموونتهي!ة،التيبرنهر4بواسطالتيرافيبالحر

تناولتالتيالخطوراتهـذهجانبإلى.الثانيةبالدرجةالمتميزةوصفاته

رافقها،الذيالاجماءيالتطورذكرمنبدلابالتغيرروروامدن"أءحا

الالصرصعيدعلىيقومكانمعيث"نفاممنالمدينةأ!لتطورفقد

الكيرينالهضحبةمقابرفيلو-ظتالتيالموتىدفنعادةالىاضنادأ)1(

الهضجة.هذهسكانكانواالسابيينبأنالطكيدفين
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الماذجمنالأرجحعلىالمقتبماحطالمدخةدولة"ظامإلىوالعثسافىابميرةا

بمهارةروماث-بينجزهالجه!رياتح!ولاهذا.والاتروسكيةالاغريقية

ا)قرنفيرومامدينةوجودؤيهاالنجاععامليكونقدإرةناصياسية

المديف4تطورويقخضي.الايزوسكيينسلطةتحتاليلادقبلالناتس

على4تخطيطفيمفميأاطيناومناطجارةمنشيددناعيبسور!ااحاط

حهتو-ويتم.+ولأمع،!هعالمقدسةاطدودباسمالمعروفةاطدودالأرجح

الواز-ةالارضمنوجزءآالأ!نتينهضبهةليضمالمحلادقبلالرابعالقرنفي

الاسكيليبن.5!بةصلمف

أتزوعميم)9(أصلءنا!كلاينما)قيرومامدينةنشأتالقول-لاصة

ؤحةت.م.قالتاسعالةرنمناعتبارأعديدةقرونخلالوزطورت

والاقىوسكيينوالابيينالاتيناهـيتخلفة4ثررعناصرلا)تحام-صصلة

التاربخ.زبلماعصورمنذالمنطقة-كتالتيالاولىا)شحوببقابامع

الرومانيالمجتمعفيالرئييالثصبو!واللاتينيالث*بأنةيهصثكلاوكا

حقالعناصربقيةعلى-!ريةوالصال!اسميةومؤ-اتهوديانتهلغقفر!!

!ذهايمممنالتاريخياحمهثساجماعيأكلأتثكلجمميصثاأصبحت

الحظيهمة.امدينةا

الايال!رصرل!ومانياس!اءبةالئنر

الاكرةروماعهودفيالحمظطمأنعلىتاصيتوسكتاباتتدل

*ل!ولالملكلقبإلم!تثيركاباتعدةوصودذلكويؤكدملكيأكان

احي.الافعلىالمثسرفال!!ةرئيىقبلمنوحدفمامتعملأظلالذى

صكي.وأش!لأءنيضأأرينردنهأءلىماورفي!زاد:العث!االافرصية-ثنظامدل(9)

وس!ية.الاشالأبجديةمناثشةتقدحرفآ92منألمتألفةاللاتينيةالأبجديةأنويقال

وس!ية.الاشمنمأخوذةكا،تبصفىإلاالاتنيةاالمفرداثفييظهرلاإلمقا؟
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الرواياتذذكر.؟*ع!ئأ!533+ولإ-جماالا!ملكإ.سيجماااسىوكان

روماتأصيسءخذحكموها--بحةكانالملوكهـؤلاءعددأنالرومانية

الحربالهابئرومولوسأنويعتةد-ا)يهاالجهورقيالنظامادخالحغ

رأسم.علىكانالاسطوريمارس

أصولهمنبإلىفيهالبثريترعالذيالموقفهـ-ذا"صلحيال

منكثيرأزفقدالتارفييةاطقيقةأنلايتضحالا!يةالةوىإلىومن!آخهم

فطولأنالصبثمنيكونقدلذلك.بالأصاطيرمزجهانتيجةقيهتها

مديضةفيحققوهاالتيالمنجزاتوعلىالاوائلالملوكهـؤلاءعلىالتعرف

علىروكلطصمممواالاضيربنالئلاثةالماوكأنبالقولونكمتةجما.روما

منكانواأغما،رجحؤنءإيهاالاتروسكيةالسميادةؤيرةخلاليىفىوما

كانالذيالملوكهؤلاهأس!اهتدممهالظنهذا،أيضأأشوسيمأ!ل

تارعينهسلالةمنآخرم

إدنزءجممةإلىالمدينةهذهيحولانرومافيالمليمالحماتطاع

غصرضفافعلىأوافيهاوازصرتالمدينةأمتدتفقد.اللاتيومتطقة

وا)تقدماطربياكوسعاتطاع؟،الت!رانيالبحرعثاطيهحتىالتيهبر

تنوفالمليمالعمدفيالديدةالابنيةمنجموء4بناءيحققاأنالالمحضادي

العمدفيرومافيشيصدماكلتةهـق!ب"وهىبناهعث!رخمسةعلى

عبروأقيمالثكلالدافىويحلأ314ءبدرناهت!ييدأعدوقد.اصوري

تحققتالتيالابنيةأبرزوكان،اإلميمالقهسالمثهورالمةدسالطريق

ولرفيقاتهجوبترالملأله.وكركطا)كابتولهضبةعلىشيدالذيالفخمالمعبد

حىاقىوريامنطة"عرفتهماكلا)بميربحجمهفاقإذ.ومنيرفاجونو

الالهأصبحاطينذلكوصنذ.)1(دينيهةوأبنيةمعابدمنالفترةتلك

لن!ار؟آ11ءرر"بلامح!رفى-خرةدوأءكىشحينأا-وشر-وءبدلطوبلمغ(9)

.اثبكلتكانس!فهلأن
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القر:نمرعلىمعبدهإلىزضجه،اطاميرومامدينةدولةالهجوبتر

الرومانية.النمرءواعب

نقفأنبنايردرالحهرافيرومامدينةتطررعنالايرةاهذهبحد

التيالكبيرةالمبافيأكل-?نزقللاالتيالاجمايمةتنظماتهاعندمليأ

المجتمعأنظ!ةلانفذلكأخفصيلبالهاسنت!رضكناوإذا.ش!رتهاخ!دت

ال!هقليديطابعهاأءتتالرئيس!يةوقواخينهوأعرافهوتقمانهالرومافي

ستلو.عديدةلقرونءخبعةوبؤتروماتاريخفياالامةاف!وةاهذهمنذ

المثقالمدينةدولةبنظامالملكليةعهودهفيالرومافيالمجتمعاتصف

ايتالاجنوبفيقامتالتيالاغريقميةالمدندولأنظمةمنالراجحعلى

طريقءنعرشهإلىيصلي!نأالذيالملكجانبفالم!.وصقيية

هومجلىوجد-الملكيهةالا--ةكنالانخابطريقءقبلالوراثة1

اكجماوا)طبقاتالفثات!بالاحرارالمواطنينمنالثبلمثلىجمبم

!أ)أ!4،عائلاتمنبكونالمجتمعكاتوبالطبعآنذاكء!آلألف

ينتميح!أ!ولءاسم!!اكاعلىأطلمق-اعةثلاثينبلغتبمإعاتالىتنت!ب

علىآبرالتن4اطاصعباداتهاءنهاول!ل،الوارثةبطريقالافراد01!!ا

عثرةترهـخكانالقويةالاجماعيةالمنظمة!ذه.ؤيهاالاشتراكالاغراب

ثلاثةفيافىومافيابئءحلزعزوقد.لةبالفبصماي!كل"!اعناصر

أحماؤءاوبقتم!ععشاولط9،أى+م!5،س!+!ةول5بالممعرذتء!اقبائل

ف!نتع،ا!ولياالأعضا،اجماءاتأما.)11الرومافيالمجضمعفيخالدة

4اص!اعاذكاؤت،!أ(1!!م!ث!،!أ!ثاحالجاعاتمجلىاسىخاصمجلسفيتغ

مواضيعمثلب!ملهالمجتمعتهممواضيعحماعفيالملل!لرنجةوفقأتعقد

فياطيخالة.ةطحاتبهاسه-تءتدمابعدهـيماللالةب5-ذهأسما.-ندت1()

الاصلفييتمكانءافىالى،الجيض!والتطوعأنءلىيدلذلكو)ملالىومافيالجدش

ا)قبلية.اك"سماتوفق

-75-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لهذهـيكنوأ.اخا..المواطنةحقوءنحوالهباتوالوصاياالتبني

القراراتاتخاذفيمهه!اانح!ستبلالتثري!4المراسيماصدارقوةالجعمية

يحقيكنوأ.جديدملكزحياقعلىالموافقةأواطربكاعلانالهامة

كانوالذيلذلكالرئيىدعا!إذاإلاالاجماعاتأثناءا)ض!ملافرادها

.اقصوتحقبالمتكلمينيحهس

الملثهجانبإلم!ا-لحثاريةهيئةبم!فةوقفتالتيالثالثةالمؤ-4أما

كانكانالنةوذذويكلمنتألفالذي3ولا!+ح3الثوخمجلىؤ!ن

الص-البفيكانواوبالطبع.المجلسهذافيالاسثتراكالىيدعومالمدك

المجلسهـ--ذانرىبحدفماول!نالتف!يرالراجحريالقبانلثحوخمن

رعلى.الرومافيحافيفيالارستقراطينأوالنبلاءمجاسإلىقحول

الاست!اريةالناص!"الهيئةطابعالما!ال!!دفيالثيوغلمجاسكانالعموم

علىيطلقوكان.الحليااللطاتذاتالمث!رعةا!-حةكو!امنأكثر

ح!،4بم.5اسمالثيوخمجل!عضو

أسرثعلفيأحأ!الة!أةوالمطرومافيالارستقراطيةالطجقةتجهمت

احمهقبلاسمالالمرةعليهيطلقؤيهاالفردكان.صغيرةأوعثاشحح1113

نجاوزتكبيرةأعدادأالاسرهذهبعضبلغتوقد.الحاصولح!أه*

-..وجوليوسوفابيوسعورنيليوسأسرمثلعفو005ال-أحيانأ

سبيلوعلى.،أ!+ه+!هءوثبفروعإلىالاليةافتراتافيق!صت

اطا!اسيمنشألفسييوكورنيلتوسلوسيوساسمأنشىالمثال

حكحم!3الاخيرقيصربوليوسجايوساسمأماعائلتهالممثماسرتهاسمثم

يكونأنالبديهيومن.)131191يزهياقياسةالالهؤرععلىؤ!دل

امتلأك!3ءنكتجتما)ب"وقوةنةوذرومافيةالارصتقراطللاس

8"!+حاهااحول!ححوللأ!9!!أهول،ء!هولهولحول:-لتاكارتمالاسماهتيبشكان(1)
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والروابطالخحالةاتوعقدإ"خهمفماالتزاوجطريقعنوضاعفوهاللاراةي

ووظائفالث!خلمجلىالاذخاباتهثلء*ينةسياسيةأهداف-بيلفي

منذكانواالنبلاءأنعامةبصورةوالملا-ظ.الخ...إوموز"االؤ!حلية

اتإزاخهمعلىحاؤظواوؤدللدوا!ةتابينروماتاربخفيا)باكرةالحصور

وجهفيالبا!اغلاقوعلىنبمايلةالغيراولنجقاتمعالتزواجءنبامتناعهم

المسموناتباعهممنكانأنخاصة.طبةضهمإلىابالانفيريدمنكل

.أبا!اأواح91+م!أ

الم!ييةيخضونوممتل!ت!مبأراصيمملي*ضنونالنبلاءأضباعآالزباقكان

الجنودتقديمفيبخرونكانواوبالتالي.والياسيةالاقتهاديةأمور!في

وأاليدكانوبالمقابل.ورغبات!مأوامر!تنفيذوفيللحربلأسياد!

الصلاقةهذهنظمتوقدتابعيهومصالحأر:اححمايةعنمؤولأالنبيل

أسث!بهلطرفينبالنبةاستمرارهـ!جةلرص!لواكابعادحدب!ناقبادلة

تطورإلاما!وهذاالتبعيةنظامأنالقولو؟!ن.الوراثةبقوانين

القديمة.المليهةع!دمناعتبارأالروءإفيابربحعمارسهالقنانةلنظام

منلمالثآنوءآوالاتباعال!ادةطةاتبينالرومافيا!ك-عرف

،الاحرارالمواطنينمنيتألفونكانواهؤلاء.الةثتنبينو-طأكانواالمواطين

..5!3أ،أحاذء3وال!دحينوالصشاعالتبرومن،افىدودةالاسلاكذوي

بأن!مالنبلا"عنونوتلة.3أاحاعالعواماسماجمالاعايممنطلقالذق

بالمثارصأوالثب:خمجلىإلىالوصول!قيتمتعونولالهملاأتباع

جماعاتفيأعفاءبصةتهميتمتعونكانوال!نهمالاداريةلالاطفيالمباثعرة

وبحلول.الذ!رالانفالج!عاتمجلىل!التصويتبرلىولء3!!أار

التيالاجماعيةالم!-بفيالحواميثإركونالاتبالحفىىابههوريالر!د

وفي.الصوام4طفمنصزءآالاولوناعتإروبالتدريجبه،هؤلأءظفر
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والازدهارباكةدمإطوياةاحياتهمراحلفيالرومافيابر-يعضميزالحققة

العهودفيالبارزبطابعهاتطبحها)قيالرئييهةالمفةأنإلا،والتطور

التيوالاجماعيةالسياسيةاطدودعلىإتأكيدااستمرارفيتتباورالاكىرة

التطوراتت!خناطادا)طبقيأتصيزاهـذاوفي،وال!واماطواصبينتفصل

التقليدية.شخمب!االرومانيةللدولةتعطيالتيالمقبلةالياسية

:المدصألمهدنهاية

كانالياكرةالرومانيةثد3ا)ورفيا،إءحةنظامأنتقدممافيخارأ

وصولأنذلل!ويرحنياممةالماةالاأءفاءمنا،لمكاذخابعلىيع!هلى

الملوكلدىاطالهـوثلاسلالتهقىثهإلهيأحقآليماسالصرصتإثا!الماك

ينتخبهالذيالجاعاتمجلىرأيعلىتوقفبل،مثلاكالفرسالرؤيين

ب!د+ول؟!!"+االامبريومأياقيةحمذيةادإطةبروعويرط-4اطباة.دى

الملك!وتأ!حاوفي.الأبويةسلطقهبمةشضىذأكعلىوخاكءللىهـوافقة

ملكآيةتخبالذيالفوخمجل!فيممثلاللثحبدزص-!لإص-ا-4فان

ساطءوبموصب.الجديدالملكا؟-خابيتمحتىأءضانهب!منموفآ

لتث!واسعة!لاحياتث-صهفييركزالروهاكنيالملكفىىالامبريوم

قائدئصيءكلقبلوهو،والمدنية4والعسكروالدينيةالقضائةادإطات

ةوقراهلهالاهـ4ماندةتأمايئعلىقادرلأنهدينيورئيىع!ري

تنت!لالوا-حةاصلطاتاوه-ذه.الا،"مثيئةعلىالت!رفأياطالعا

الذيالامبربومأيالعليااكتفيذيةا)طةالرومانلمفهومالأساصةالجذور

والةطدةالقناصلمنباهلمن4منرحقبعدؤجماا)ضنيوخ.لمجاسأصىح

.محددةلمدةبأعبا!ااالدولة2صم!كلة!مينةجمهماتاضطلاعهمخلالالرومان

يقرتيعدأالرومافيال!عبأنةلىليثيريكةياك-ولهذامثل

مؤسسةتفةدوبالتالي.الرومافياإلمك!ومعينثف!الاهبريومساطة

التالية.القرونفيئدصيةالىمقوءاكااجماعيأعناصرنظامأباعتبارهاالملكية
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عندهاالفاصلىالضربةرومافيالملكيةتتلقى.مق905الحاممناعتارأ

نأالمؤكدومن.الروءافيالاجماعيالخنظيمفيياسيةكؤسةتل!ى

المصير.هذاإلىايصالهافي،دريجيأ-إكلتعديدةبحوامليقترنزوالها

واتا!لأيزو-ء-ينمنكانواالاكأ!ربنروم!اورلموكأننررتفنرن

التوسعليأوجاقترنالسادسالقرنفيالاقتماديروماءديه"ازدهـار

يقترنأنصدأالط:--يومن.عنهتجالذيالماديوالرفا"وسيمالاقى

أؤولوخ،تد!اقياادياب"القوةبمصيرآنذاكروماماوكمصير

استطاءتو)ربما.رالأفولزف"المللثسلما"تأخذالاقىوس!جمينفيم

يتألفونكانواروما-كانأنلرنف!اوتثبتممرهاتمايلأنالمدكية

دكلتالتيالا!زوسيهةالارستهةراط-ة%لافؤحلى.فقطو-لمىالاقىمن

مقاو!تهافييأخذون1،تينا!لا،فىى،الأمربادىءالالزو-مميينالملوك

نبلاء-لمكهالذيالمثلتحذونذ)كفي3ولحا--ؤوخمهملزايدتءخدما

يءتكلفلايىء!إؤأ-زةصماالونانبلادفيا!لاء!ةنظامز!إهأثيماةا

.الحوامطبقةكأابيكازتءغمغريبةمالكةأسرةمنالحلاصفيرء:ضهم

-وضالونمنثيءفيالمليمماكظأ!ايةالمحا?-ةالتاريخيةإدرالمهةحهنا

مدينةفي"الحدثالأثريةلمنتفاتالم!معاكاريخيةالمع!ماتتتضاربإذ

905ء-امقا!واارومانييناأنتذكرافىومانيةفالمرويات.نفسهاروما

و!ةالاقىلمأتاركاينداألهسةمنملكآخربرطردبروتوسبزعا!

فيالتبلاءأسرعلىإ--دار-صقرايئجمهوريأنظامأعنهعوضآوأؤإموا

.حالمجتفياطقميةا)صلطةاكيوخمجاسبةفلغدواالذفي،روما

-خةإ-دةت!بانعبيرينموظفيندفيالآنالسلطةشكزتوقد

+ولأأ!"،+ابالامبربرمالمماةالقديمةالملكيةالمملطةعاجهموتتو-زعوا-دة
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نجنبفيرنجةوذلك)2(بالتساويح!،-،"9(3والفه!وك!العميورمز!ا

ا)بدءفيالموظفينهـذفيعلىأطاقوقد.4لا-لمماوا-دث-صاغض!اب

إرر*افيالمحروفث!طهإلىبردفماا"باتحولثم+عمهأ!!!اسم

مراقبةزةملكلباتطاعةوكان.)3(3"ه!ك!(ولقنصلوهرثريالجم

أ!د!.5النق!تحقاتخدامطريقعنالامرلزم16إوزحليقهازيلىأكال

"دي!تاتور"أوآخرقنصلايرادالدولةرأتالقونصلانصانبوإلى

براب!يةمصينةإدة/ليمالام!ر4لباطشديز"أط!ارىءاؤخصل"بصىكان

إلىالثب:خمجلىوقدمهـطت:صية-خ!نهويتمالطارئةاططيرةالاصوال

ال!وىاهـدةانقضاءبعد4الاصتثضاذ4سلطازمدةوزطخةي.القنصليهن

لهءسصاء"زبن-ق!اتورالمدي!وكان.أثثر4-ةوؤدرهالهاالمحددة

.الفرسانقائد)وأع!ا،31ح3أول،ح!ولاالج!!علىالمثرفيسهى

،المنتزء4-إطءثااتحادةفيالاترو-مميةالما)ء4الالصرةتيأسا

ءنالاتيومامهطقةانفصلتذلكوبذتحة.مراتعدةذ)كحاواتبل

مدف"لواء!تاللاتينياطلمفجماعاتمنجماءإتثمانيةواءبان!روما

ا)-تأترباءدأ-وقام.لرو!امقاومت!ثاوأعلنتالاقىوسيهةفكالوم

فكاؤتأرإ-صامدينةفيا؟ديدباصلمفخاصدينيءحبدتدث-يئالمالك

جوبترمعابدعنالأوانف!أروماالمناهضيقا)فرأتء!ا!رمزأ4-رص

أو.ينالج!ورنفوذقىتالآننقعوالتيرومافيالمتدةالقد؟4!دبانا

.اطزمهذه!ليتولونأءأط350ا،-صوناإلمكأنباعكان(1)

خثعيةشكانالملكلسخم!+لمفوا-دقنصلمنبدلاقضصلينابادأنبعنكلد(12

ادلمطة.فيازنلكوقىميقآوءاروفيوللسابيينللىومان

خ-التأرسا&ضواتأص-حتتليهأخرىقرونوالىاطدثذا5ءنآاعتبار(3)

سضة.يم!صلقنا،سمخر-ؤءانيولىا
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اطركا،-ذهحدلوضعالمنا-بةا!جوماجراءاتاتخانرفيروما!أصر

ءدينةأميردا!33ح!7بور-ولناوأنخاص"لجةالنهالاسرالمناهضةالانفصالية

الاتيناقفمرزءزء-نفسماروءافيمرموز"انتصاراتأ-رزكاوشيوم

اصيبراأخ!راليءئاففةأعلىالماةاليء"االمناطقعنازا!ااكعلىوأجبرز!م

تسليمخ،الزراعيةالأدواتخلااطدإدء*دنمنا!قيمم!اكلو!ة!يم

كلنيزاجمبورسيناأنا)روايةوتذكر.لل-صقبلشإنةرجاالممنرهاث

الا-طورييمتأليطا!ابر!!أظ!رهماتجاهرو"امعالصإحبرقدورضيمرؤفه

الخ....4مةإ:ءتفي!ثجاعةمن

-:اءاالاماعالهستذاعن4الروماراإروياتتقدء4ها-لافعلى

نةصوطروما:ةمدليفيالافىيةإت-رياتات!ضف،نحتافين!لحنخلاكلي

إلىللا!داثالمعاصرةا)فترةفيتت!:صا،دينةأنابالاتيناتلءلى

السميالتراجعروايةمعي!خاؤضحبالطبوهذا.دمرهاكبيرحريق

ا!اروببص!وسكيينالاقىقىاصعأنالمر-حومن.رومامعالصاحوعةد

الاتروس!-4ا)-اتةبهحفإلاتة-!رهلايمكنروماخخاصوهاالتي

الاقىو-ء-يرنأعداءالاغريقبإنوبانفمام،-!ةمنالوسطىايتاليافي

لروماالمجاورةاللاتيمانيةالاقرامعداوةأمااللافىاطإفصفالىالألداء

كانوالتيةةالمنطفيالاقىوسكيينبمصا)حالماديةمصالحممتعلقكرده

وبنتى-ة.هـوحدهاالنلإ9طبقةرومامديضةفيزوالهامنالاولإ،صمد

هـحرصفيالاتروصس-ينزيمة5منالملأتبناتم!ناللاتينييقيالاخرلم)تالف

التراجععلىالاءيربئأصنرتأريميهافي.م.ق705عامجرت4صرب

الاتزوس!صةيةالي-رالقه!ةقاسيةضربةبتديدالاغرليقيرناتمبعها10اللاتيوعن

أ!حرا)مراعأ!اء.ا.ق74،ءام!ارتإشاالثهيرةالمحرصفي

كوما.يخاالاغريقةالمستعهرةاحتلال
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ا!لقث

وريا؟3دا)-3فيأء4كلاالروالدولة

الجزيرةيثبه-وءيدحق14رووتوسعووهـاجيرانبعالحروب

الا!،لية.

الذيالجديداصلرأوري3اطنظامدعاغ!ثلجيتصنفخ!بروما؟-كادما

مراهـدةبالمماإررروفةالمعاهـدةد2بصال*تيوماصخطقةفيآكثنعزهاءرأض!ف

ا،تماقدونرضثا!،الملأتيخيةالجاءمةاوليينبصكا.م.ق،39معاكا-!س

ثخوجباتجااأ)قواتمنفريقكلنصلجبيردددفاعآعربا-إفأؤيها

الةرنفيءليكازغالطحتىعاصها،9(صصل)-اكيالغخاثموءقتقديمهاءلميه

)يضالافيالمرتينات-بع-إنضبمد*هامةوماءلاأخطار.م.قاطاءس

فيالأخطارهـذه!ئات.خاصةرومافيالتبلا"وطةة،عامةالوسطى

وا)ةواص!ص-ييوالايكيينكالبهيلإبنالجائه"الجبليةاك*وبأقواماندفاع

بهـيحطءزآت!كلكاسميوسه!إهدةبصدأصءتاكياللاليرممدننحو

مصحالحمنتف:عررةف!الاتد:يةاواب،معةمارراجنارر-ممريااكحالفيمنإ1)

داكمربءلى-ئهدده!إقيارللأخطالنظراإأصقافيفيواا)ررإقي.اغ!ومناكماذدينخاالطر

المنطقتينفيالتجارأعالب!اتجأريآا-ةاقأالحلفتضمنوو-د.صكيةوالاشوالجبلية

الفريقيهترعايازواجعنتجينالنابالاإ.-اءوالاعترافالتملكحقيضحهنلأ.خموحما

..مق338عامحتىبالمصاهدةرهـماظت4ا-توةدالارثليو-34(اإواطنةحت)
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الامربنيقاسونالعوامكان!ثضأأرومامدينةبذاكء-غدفين.روما

.ب!3وتح!-ثمالنجلاءاستبدا؟ءن

بدافعاللاتيرمنحوتضحركالجالفياإتوطنةا)ثموبأقوامكانت

لأعداده!ا)!فيوالمأوىا)-ذاءتأمينءنوء!زهـاا؟بيةءواطض!ثمؤقرمن

جذبنقطةالحصبهةالاقيوما-!ولتضمملأنالطيريومن.المتزايدة

طلالالمنطقة4اليو!إتالذيالماثيللرؤاهزكارأالجبيينلهؤلاءؤوي

-لايفسببث!لاك-ركاتليدأتوؤد.الالزوسإ-4إةيا11ؤ!رة

كل!خلتبلؤحباللاتيوممنطقةعلىزقتهصاموجاتسللى4زإة

عنفورتخل.ا؟توبفييقيةالاخراد-جهراتفي!ابماا)يةالاتا،دن

.م.ق473عامالاخريؤ"تار؟تإد-:"هـز؟ضفيجاتالمر!ذه

ا-صطاكذلك.الالاليةالمناطقص4كثيرفيواطرابالذعرواحلا!م

اعتولواروماعلىمةا-يءساحم!ومافاما.ء.ؤ!06،عامالسابيزيون

ليحقدانتمتطور!زحرو!بصدءنهاقىاجعوائما!!بتول4قلصعلى!ه

الا!سبنالس!نارتحالإءاؤ!ؤتاالبمتؤصي!"أما.ارومانامعصلح

مرتما؟أوكئيريئلالغيرو%فوءآمنماؤبةاؤ!أوكايةوص:اطؤبمامقىعم!

زتيرصدوثشىالا-إسهذاوعلى.الارأضيواؤقرتالزراعيةالمحاص-لي

.الحاءسالقرندترةفيا)-تا--4ايتالاخارطةءلىي!إرأكبير

طريقعنمركزهازمززأنالجبلة3ألاقواخطرتحباهرومارأت

عةدفيتمثلالاتجاههـذابدايةأنرأيئوؤدالاؤرربنج!يراكااالىالتقرب

ؤوابعاتضعأن4ؤرومارصت.الملأتيف"اا؟امعةمعال!داؤ"ءحاهـدة

الاقىو-مميين!داللا!سمءهشا)!!دفاعاللاتيما:"ا؟ام!4منقائدامرة!!ت

االرن!!يانفأدخاتروء!-رر:ضم.والاي!صايئوا)ةودمميبنوا)-ابنميين

ءةلا،اللاتعيني-الروهافيالحلفصنالاخيربنالاعداهوراءالم!هـين
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فىىاطاصالةرنأواءروفي.ا!دفلنةسكايريمدينةخفالفت

أعداحم-ا!!ابهةفيا!لبادهةمتالةالحس!ربةالا!الالىتنمتقلروما

اختلالفرصة!نللاتروس!حربهافيوساعدها.وسكبشوالاقىاببا-يي

السائدالماحا)خظامقلبتاكي4الاقىوسيما،دنكنادياليالتوازن

بصدأنفسهموسكيبنالاقىاتخالالىاضافة،ا؟،وريماطكحلنيخها

الرومانةبن-جالااطربوكاذت.الثمماليةصدودمءلىأ-ينالفاغارات

دامتوؤ-داقىوريامقاطحةفيأحلأأفئيمدينةلاح!لالوالايزوسيهبن

لامدادالاتزوسكيينجهودصحفثإتولما--واتءث!رمنأكئر

ا)حواممنخوةأالروماتمعبالاتفاقارتقراطوهاؤاماإدينة!ذه

الدصارولازتسصينفقطريقعن.م.ق693عاما-تلملألهاوتم

الجنويةاتزورياكافةسةوطفئيءديخة)ماخ!شءننتجوقد.اصاهـلا

وأمتاالوسطىاقىورياحتىذلكءقبتوغاواا)ذفيوصلمفاشالرومانبيد

معال!ممريالتحالفىوبف!ل.الماليةحدودمعنالدفاعخطوطفيها

الجلهية،ا)خاراتصدطاءساالةرنأواخررومافياستطاعت.بمجمينوالهرالاتينا

الزوريا.فيتمل!-!اوتوسعتكبيرحدإلىوايقافها

:المجوويأل!هدفيوالاجماعيةالاداويةالأوضاع

مجل!ألثيوخ:

مثلالابقبالحهداطاصةالحاء4بالمؤسماتالرومازةالدولةاحتفظت

كيرآصلاحياتهزيدتالاخيرهذاأنالا.اكيوخومجلىا)مث!-مجاس

أصبحوقد.القنصاينبينتقعالتياطلم!فارتفيإة!لاصقلهكانحق

الارجحوعلىعضوبثلاثمائةمحددبن.م.قاكلثالقرنفيالمجاسأعضاء

الفءلانوكان.الجهوريالعهـدبدارةفيالحجمبهذاالمجلىب!قأ

ررر!وري!صمءخفظونالذبنالنبلاءأدمرىقاك-وخءإسأعها،:إنرو
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أوالامساكىخاصةقضيةفيشاقلوك!اتها!!مفتاذاإلااطياةمدى

كونهفيالاولىبالدر-"إثيىخامجل!مهمةوتتلخص.العامةإ-لاعةبا

الواقعوفي.لال!كبال!سبةوظجمفتهكازتمثالاالقنمليناستثاريأمجلسأ

لىصحولونا)قناحللأنزظرآالمجلسهذا!دالآنالفهإيةاللط"أصمبحت

نأالدي!يمنكانلذلك.عادرينمواطنيهتإلىولايضنممسنةا،تهاء؟!رد

علهيمار-"-الدائمةال!لطةلي!فصة-بهيرزفوذاكيوخبلستممون

القراراترفضأواةرارحقلال!لمسكانذاكعلىعلاوة.ا)ةخصاي!ت

مواؤقةدوتالقانونصفةتت!خذلاواكب،اصصحبامجلساليهيقدص!ااكي

عاكا.اكحموخ

ألثمب:ءلمى

يماركهالماجمل!ا)حهـدفيءرؤةاهالذيول؟!أأ!345الجاعاتمجل!ا-تهـر

تأالمجلىهـ-ذااتيازمنوكانا!ل!!وريالعهدأواائلفيصلملأحياته

!ئ!ىخقدمالتيإةتر-إتايرفض!أويةروان-خةلكلا)قناصليةتصب

الخصورتعلىمةتصرةالمجاس-اطاتكازتاطقيقةوفي.اليهإقناكلا

المقدءورالضروريةالاجراءاتثةمناةأوال!ثرر-حصقلهي!نألأنه

يردالث-:خءاسبهت!تعالذيالنق!!حقكانذلكعلىزيا؟ة.له

فيالتصويت!لإاتأما.اكثسيص-4اخعبامجلسعلطاتمنكسيرأ

ول:(3!أبمإعةكلأءضاءويصوتالاديبرفعتتمؤيمزتابإسهذا

نأاللازممنكانإذاؤيهابماعةكليخأكرلةالاعوتقرروحدةبثكل

ليالتيدوالثروطهذهمثلفي.سلبيأآوايجابيأ،صوذ!اي!:ن

إصخهيانفوذ!طريقعنيمارسونهاك!ويتهذاعلىالنبلا،زلأحيرصليأ

رنجا.تمخالفةعلىلجرؤابالطبعإممونواأالذبناح13+حأأتباعهمونفوذ

.أ-ط؟م
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الديفية:المنظمة

ىإيومالاصر"عاطليروءسز:خقلؤنممالدينبءالملكسلطاتأما

احي!الاص!اكا"اسم4ءليأطلقيمارسهاكا!نإلىب!طعهدبلالقنصلين

جمعالذيمم!5،)1+ىعا،+أ*ةا+3الاعظمي!هـنتابعأكان*س!ول353!!ثه!ول

واكحرفدلآ!"الدعاءثلوالدينيةالمدنيةالسلطاتمنالحديديدهفي

وا%را?راسم،الدينيإحسوالف،التقويمعلىوالاثمراف،ارادت!اعلى

وأيام...ا)حامةألالجادأياموقيديد،اتفيواوالولاداتالنرءجماالزواخ

الخ....والبماالةالعمل

ر*تونامحهةامنجمعءثماتهانجازفيالاعظمال!هـنبإعدكان

-دالح!منذيزتبف!نالاعظمال!هنأما.الحياةمدىوظائ!في
جهـطعةال!ثان4ثثكلأا)روموموعلى.ا)ثرربقبلمناباكرةا

منوغيره!القنا!لأهـامحةءةخهكانتوظائة!ملأنالمجضمحفيمنفصلة

!يانةأتظلأصظذا5من.الحا-4عندي!ظ!االثصوخمجاسرجال

ءرورمعادىمماالدولة)رغباتتارحةكازتارع!خيةاالروءانيةالدولة

نفوذاءثنةكانيذوعلى4ءفمثيهةصفةتسا!ااكىإلىالزمن

ادينياالقضاءبصلاحياتتمت!ثمخلالمنوهمارس!ارومافياابر-ءحفيواسح

جرائميقترفمنأوالدرفيالقانونيخالفمنصقفيإروقوباتاوزنورذ

المواخمصيععلىنفوذمسرقتهوأ.لهةالآبقاساءةارهـاباءتا)ءباينهظرقد

أيعلىالرهبانجمعفاعتراض،أوسعمجالاتش!لبلابر-يعفياطاصة

تأأممم-أناادعاءبم!رداجرائهرأجيلبببعاماست!الأوحدث

الثديدالنهبلاهاهمامانالبديمبومن-المقرراإوعدفيءةدهلاإثجعالطالع

وتفاخرورعمجردي!نأطبةخ!مأبناءمنإءجانةااملأهـمناصبفي

والدولة.المجهتهـحشؤونعلىلا--طر-مةتاصأكانراب
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كهماورينةمداغؤرلىايد-يؤيةللصراماحواالةصلتحارانأنلوولأارقدذ!.بض-اح

ينةبناءمدعلىأواقدام!مأءداءرومامعهؤلاء6اتحاحمالاعلىعلاوةالعاملىيديلاا

هواطوا!ا)حوامبينءماهدةءقدعنالئورةهذهأءرتوؤد.تنافهـ!جديدة

نءجانبأالاخ!يربئاعطاءعلىتنص!!(المقدسالجبل"معاهـدةباسمتصرف

إكصعريعيةادلمطةفيوإلمثارص،المحاماةزظاماثاءفيتمثاكأالتنفيذبةا)-لمطة

ثررتهممناإحوامكى-بالواقعوفي.الةبائلمجاسازثإءطريقءق

بارزأدورآشلمكلبأ!اشىودوفالجديدةوبمنظمان!مءجممالدولةاعتراف

الاجماعية.العدالةمنمزيدإ-خقيقالثببنحركاآيا؟ةفياإصتقبلفي

مدينةاجزاءمنمحا!ينأربحةالعوامباتخابا!اماةنظإميقهي

المحامإ"لهؤلاءأعطتوقد.الدولةأمام4ا)طبةإذهكليني!وزواروءا

خهديدأوضغطلأيفريسةموالايةا!والاتباريةالثخص!هيهةالحصانات

اردوتالمطبهايحتممأصبحالتيبيوتهمالظنااتلغلمت؟.لالؤ---ل

ينباإرازأشبههنتؤيمواك-باخصوحا؟جديءلاؤضأء!.والمضطمدون

يم!عندماالا:رتالتصفيأواضاالمناقفافيالتدصللهملايحقالذفي

+(هـ؟\النة!!صقكارسةلهميحقفرخدهاالمضطهدبنالعوامأصدالمرصثع

أمينوقد.الاداريايئالموظفينأوالةضاةأوالثيرخمجلىقراراتلايقاف

يرجوها.منلكلاعدتهمءتةديمصلاحية(وللأءولهـ3ا)أ)عدةالماصقم!

محاميهتعثرةالىوصلحتىاطاصالقرنفيالمحامينعدثازدادوؤد

جازبهمإلىأوجد؟.ايضأالارياففيالزارعايئعلىسلطخهموامتدت

الثرطةوظا:ففيكأ!حمواألىجحا3الاداررييهتالح!ممناحوامثلرن3

ارية.الاإوالوظائف

القبائلمجل!طريقعنالتثريعيةادلمطاتفيالعواممامةأما

يقطرءنلةواررالىإلجلىا1ؤ-ثاهذيرتصيا)ت!باشص"أزتفكا(!ورا3+أحااثط+!)حا!أ؟)

ءب!،بالتقيدالرومانيةالدولةلاتكموالتييغمم!ذهـاالتيوالات!اءاتالقرارأت
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اقرنافيالرومافيابضمعلثؤونلدتفحيتضحتقدمماالىأا-تناث

اذفيا)نبلاءاطحقةعلىالماربأص!بءإدتالملكيةالغاه!ليةأن141!س

وظائفاحت!راستطاعوافقد.اطحمقا)تدعلىتمامأيقبضونأصب!وا

التضفيذيةالسلطاتكاؤ-"أي!از4وال!وخا)ثمجلىوءفويةالقناصل

المؤرخيقدررومافيالنبيلةالألصراحماءومن.اروجةواوالتئريحية

ثيرة05احت.،فيتنتظمأسرةألفبرواليعددها،احهأء!.يلو

لم!هالن!م!تصغيرةأقليةأنأيث-ما005،قرالي"أفرادهـاتحدادويبلغ

علىتسيطركانتالعامادكانجموعمن8%منأعثرل!لتكنأ

ب!كماكان)9(.اطاصةمصالحهالتأمينؤجم!صاوتتحموالمجممعالدولةمرأفقكل

منالحرمانبة:و!االفا-شال!رمدؤخالاكثربةو!جماا)موامط!قةعلى

.ثصيءكالا

ألس!ياسية:المساواةءلىالحهولالعوامكفاح

اكأكارارالاتيومواروء-(خاهـحماالتياطروبصراءمنكاث

الا!الفي"والماصمزارعهملزكالاراضيأ!مامنا!"رستقراطيون

اقاص-ةعنذ-مجبموقد.ءة!مبنال!فيأرواحازهقتالتيالحكرية

؟وجةوث*روابالعوامواكثرأكثراحت!واأنالمدينةفيالارشقراطيي

الاستراكمنمحرومونالا!وونفهؤلا".عن!3عدرتالتيالعيفةالتذءر

تخلف!ثمحالةفي؟لسو)ثميباءون،والاداريةوالديز"الا--"بالا!ال

ءلي4لايحصلمونكانوااليو"ي!بز!موتمحا.ديونمنعايممماايفاءءن

العوامإبثإوما.الارستهقرارو-ينبدكانتالقمحتجارةلأنبهولة

ؤيهاهـددوام.ق،9،ءاآساليةبئورةبقهيامهمدذ"ره!ءنرحبرواان

.المجاورةالمقدسالجبل!خمطقةفيالاسزطانكأهاوالارتحالرو.،منبا،-رة

ا)حواممار-"التب!ءعلىواجماعيأ-ياسيآضغطآا)غديدهذاكانوبالفحل

3.لأاحهي!،ا،ولفة+أثهخ؟!مم!7ح9"ص!أح"اح،.223ل-.223(9)
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..مق،26و805بينايتالياجزيرةشبهوتو-يدروماتوسع

عةدتهاا)تيأفاتا)-مح!ا-ياسةبة!ا!ا--طاءتروءاأنآنفأذكرنا

اثعوبااندفاعايقافمنطكنتالوسطىارتاليافيقويةصبهةتؤمنأن

الوؤتوبنفى.قوامأفةدخ!مللاوو-ء-ينيةؤوضرباتوتديد4ليالجب

منخلماتهاعلىا)خعدليلاتا-رإ"فيء!همحةرومامدينةفياطءومةكانت

بمهسعةأفرادهيتزايدءة-ءخطلمباتتواجهأنتطيعل!الحكومية

حةوقمءقيدافحونهواا)ذلم،العواملمطا)بتضجيبوليم%42من

التاريخلا-داثاتحويلا--ظ.أخرىجهةمنوا،دنيةالسياسية

-رتاي!حداثهـذهأنا؟آوريال!!دمنالاو!الةرونفيالروءافي

كانتلذالما.منتخلمةبر!ورةالرومافاالتاربخكابةصلمياتبدءقهل

الاذهـانفيبفتومروياتأ-إطيرعلىاقتصرتش!--"ء!االمحلومات

إلىواله!رةالملكميةعلىالةضاءلي-اتء،6ؤضملتمتضاربةغامضةبصورة

-إدوقد.)9(الخ...كوريولانارومافياالقائدوقصةالمةدسالجبل

إممتاباردعلىاطوادثمجرياتيزيهباءإدةمحهاالاولىال!ولفي

ال!اشةومحتقداخهماطأعةرخباخ!موفقتأ)صف!ثاأعادواالذينالتالينالرومان

لضصبح...الدراماتيمبعا)عإذإتالحوادثمنالكثيرايياامضيفين

والابحاثالتا،يخيةالدراساتتطعأوللأ-ف.ممتعة!ثصيقةق!!!م

والنةصالرهوضمنتفاصيلهاترجأنالفترةلهذهكرستالتياطديثة

عنالرومافيبالتاريخللت!ينالمقدمةالصورةفةكالذلئايلابانهاالذبن

ايتاليتوحيد!ليةفيروماتوسعأوالجهوريالنظامقواعدارساء

.االمعامضطرلي"

إلى"بالانفمامرومادخهمطرالذبنالتبلاء"توهولانريوعومافيوالىئدالقا،تا(9)

أسوارعنيشاجعوم..مق964عامءاروءدينة)دضحوقادلمالجبيبنمنةومهأعداء

ء3.رالهةوقومهعنالأذىبرفعلوأولادهزوش،وا-ضمطافوالدتهازاءالاا)دينة
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ألن4لاقارىلابدروصاخاصتهاا.قياالوصعأممالطبيعةعلىاتعرث

ا)!ءريالنظامعاءباكاناقياالاوفإعءنفكرةردءذيبا؟ىءليء-شن

خلقفيالاولىالرعيزةكانتالعسكريةالمؤ-4لأننظرآ،الرومافي

المناطقعلىيقتهسأالذيالاستحماريتوس!"ازأءينوفيالرومانيةالدولة

.وكاما"اتمو-طالأبينى!الي-رحوضرلادسي!ملبللايتالاالمجاورة

ألعس!رية:وانظمتهالروءافيالجيق

الذصرالمواطنينكلالتزامبدأعلىالروصانيةالعسكريةنظاماعتد

مقدرةببالمكفينوءد؟اطدمةءدةتختلفوانما.الحسكريةاطدمةبأداء

ثابهالرومافيالجيشتكوينكانا"جمما-دالعموفي.الماليةالمواطنين

ف!ن.هومروسملاءم)خار!!اماوفقالاخريف"الجرشكيرآ

الرثيحيالدورأءاالرومانص-4والاسالقبائلبينمنيدكلونالجنود

التدريبفي-واءالفةراءالمواطنبنعلىزفوز!مب:بالنبلاءياوربهذحن

الجولكتطينالمحركاإلىيذهبونفافبلاءكانوا.اطربرطالىداتفيأو

خلالوفيعأأولأ(ت6أ3ابالةأوالمت!ركاالفرقبذلكمثصكاين،الصرباتأو

مثاةبرصفةالج!شفيالمواطنبنبؤ"في-دمة"!ما،يترجلونكانوااطعرقي

خلاماالجمورىالعهـدالىزف!االازظمةهذهانتةاتوقد.حد!4أعا3

الفالاز!سنظامي!:ررونالروماثخوأصء!اا-خغنيالتيا)حربات

الاغريف4القتالأنظمةمنبذلكتأفىبنوحداخهمزثعيلفي()9*،أ413،)3

والتيفياطربالمثاةؤرقد:رعلىالاهـخماموصرءزبن،اطامسا)ةرنفي

ثف-لمةبخساحةكلنهاالثانيةالفئةص!توثقيلةخفيفةثاة!!انقسمت

أصبحتافترةاتللااوء:ذ.ا)فالانكىأظامفاالمحرصخلالزخردوكات

الثقيلةاةالمفمنء!راصةكتلةمنألاغريقيةاالجيوشفيا)ةالافك!-ئألف(1)

في!بعهودفيأكنيرر،ة121قةالفرذه5يرتطوتموةد.!فوف،افة!زظهتالفلميح

الكبهير.الاسكندرإنجهواإممدوفيا
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كيرآ.اطيالةدوربيماتزاجع4!ادقوزالرومافيالجيقفيالمثاةفرق

أ-ط!علىيست!ندواطفميفةالثةصلةاكاةفرقتث!جملكانالواقعوفي

المالي.أ)!راء

اإيدانفيالةطةاتعلىؤنفقالدولةبدأتفئيءرر-"صصارمناء-ارأ

اطدمةب:بيخر!لونهكانواالذيالماديءدالربالجنرفةراءعلىخففكا

الأمد.طورلةبحملاتاقامامنالرومازيانمكمنالوؤتسور!ةارر-عريةا

قبلمحلىصلبلطويلأالفالان!سبنظامالحمليدمأحالكل.على

ؤتأ)فكلالتيالصممريةالةرقف!بلملأتالغا)بع!!الساءخيتيةاطروب

يخاصخهمجندي06أو013كليخمحةر!صخدي002،منرو!ا4ذرز

أمنالج!شكا،والمناورةالحركافي!او-را-خقلالمالهاأ/،!أ+8حاولوحدة

واقتبى.الصحبةالمضاطقفي-خىالحملعلىوالةدرةالمرونةالرومافي

اطفية!والرماحاضكلاالمتطاولةادروعاقوامح!مفحالياتلزيادةالرومان

عنأخذواكذ)ك.ا)-اميفونالجنودبهايتاحكاناخيااقذفاالسهلة

ؤرؤ-"تطويرأما.البرونزيةوالاسا-"يةالص-ءرال!اراتوسكلبنإلاقى

علىا-لاحاهـذافياكأءدواالرومانوأن"اعةكثيرآيتةدمفلمإطيالة

حلفام!ثم.لدىالمتوفرةالجالةقوى

مقتبما-ةكبيرةليمهسعة-ثماتطويرا)رومانيةالدولةؤامتوبالحلاصة

وا)قوىالجنودتوزرحيردوأالحربفخونمنمالدي!مأفضلأعدائ!!ا!ن

زةقاتوأتتالدولةزدظتبلا"لية4هؤلاام!نياتأساصعلىتم

وخبرتهسنهعتتنا-ب4رففيفردكاووض*تبةة-،1وأسلخ!3الجنود

فيا!!ممريةاطدمةأصب!تا)!ا)ثالةرتمنواعتبارا.القتالفي

3يئالذءنالجمانيةاالياقةؤب--وؤرمن!لىعلىالزا!-"وا)بريةالجيق

تراوحالجيثىبئودالو-طىا)حمروكانالثروةصنمعينآصدآتلم!ون

-ا!-
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الضءخاتفيخدمتهت!ونأ-ناهذاتجىاوزومن،4ست46-17!ئا

المطلوبينا؟خودعددالدولة-ددتذلكعلىعلاوة.المدينةضنواطاء-(ت

؟عنفار-!0185الي!ايصا:-لجثسينفينجمعفرقبأربحةعامصفي

ء-دانفييص!دهاكانالرومايةاقواتاانئم.الحاجةوؤت!مضاعة

الذبنالايتاليرنروماحلفاءجنودمنالاقلعلىلهاءقاليلءددا!القا

فقدالجيث!ؤيادةأما.اطليفةالمدنعلىوقيب!زماعاكثمنفقات،مع

مدةوطولالرومانيةاطروبكثرةإتأوقد.الةكصينالىبهاعهد

كلفمنالمح!ترفنالجنودمنكبيرةجهإعةوجودإلىال!-عريةاطدمة

الحسكرية-ا)ءةاءةمنلا؟قص-حوىعلىفيهابافظواأنا--طاعواو-دة

أان،هذاالاصلفيخبيربنجنودآأنف!هما)قناصلكانعامةور!ورة

وظيفةلثغلالمرثحفيالمثترطكاناذ.قديربنبنء-رقادةليءونوا

علىعصكرة-لاتثسةؤبخدص-4ر!يدلهيكونأنالدولةفي

احس!ريبناح+لىد)أح+المحا"ين"نالقاصلءصاءدواكانوبالمئل.الاقل

الىخةبىنالاقلعلىتتراوح%دمةالجيشؤي!متطوعينصتودأ

الاولا)ماملهـيديرةاةاالؤإدةت!نأاطقيؤ4وفي.سنواتءشرة

ألهارم(الانضباطكانمابفدروانهتصاراخ!!الرومانيةه!ابيونجاحفي

.العوبعلىروء!-يادةءنالمسؤولالص!ريةأزظهخممفيساثالذي

تودمهـ!-إةفيلمقالمطالتصرف-قالةخاصلصوأتالامبريومفلطة

وأا،تقاءسين-قفي؟ط:قالموتعةوبةكانتولم.اركالمهصلملأل

ا)حيا+والاطاعةالصارماخظاما5-ذاويتصجلى.صن!مالجبناءأوافارئا

كاتوالار!اقالتعبفرغم.الفرقسيرأئناءاإرر-ءراتاتاءفي

باطنادت!محاطمحصندفاءبءرمصبخاءءصيرةكأعقبيقومرنا؟"ود

هذأوفي.ء!الاباددية،ة!واعدةوؤقكأططهتفذاثراريةاوالا-وار

-29-
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الجيوشءنكثيرآالرومانيةالجيوشزتميزالاوامروتنفيذإلانضباط1

الرومانيةالجيو-ثلكنيهكنواةالمحمنالم!-ممركانالحقيقةوفي.)الاغريةحة

الدفايم.مملياتفيأوا!ومسليهاتفيسوا":المعارك%لالحتى

وجدتإذاخاصة،والمقاومةلترا-حمركزأالم!ممركانالهزيمةوعند

المقوماتهذهمثلأنالملاحظومن.الاءداءأراةيفياجيوصتذه5

أتاحكال!ومانالمجاورةإخعوبالدىتحوفرت!نأواطلقيهةالصصكرية

عددأنننسىولا.الايتا)يةالجزيرةثحهفيبمناهفيهاتظفرأنلروما

ألف.25حوالمببلغنفصثارومادولةمننجت-دهالرومانوؤرالتيالقوات

كانأي،الايتاليينروماحلفاءقدء!اجندي000،33،يقابالاجندى

عكريةبقوةأعداءئمالمةمقابايتالياأواسطفيالجديدةالقوةطاعةبهات

أمتتا)بريةا)قوات!ذه.مقاتلملإونأرباعالثلا""ءندقئكأخمة

ابزيرةشبههفيالجاورةالمناطقاحتلالمنومكى-ت!اأراصي!صاعنالدفاعلروما

الايالحفةبالت!ونتبدأفلاابرية1قوت!--اأما.وتوحيدهاالاتالة

اضوسعافيرومامطاختبدأجثالرابعالقرنءختصفمناعتبارآ

ءر!35منذألفصغيرةقوةآنذاكلهاتوفروقد.ممخل!!اخارج

وكانت.هناكرومانيةصتعمرة)خأ-ي!كورسي!جزيرةنحوسيرت

منتتطلبوالقرطابينكالاخريقيينالثرقيةاكحو!معال!لإقاتطبيعة

ءقرفيلتغزومثمومنأرا!ي!امنأتطرد!الب-ريةقرخماتحزينروما

البرريالسلاحعلىالداخليتو-حهافيروماتحتداالعموموعلى.دارم

ءردولعل.أجازبءلاحانعلىالاولىبالدرجةيصتد،ضئميلآكانالذي

.وفلاح!تهزارعينش!بالايتاليالث*بعونالأصلفيذلك

ايتالياجزيرةشبهفيالوحدةمراحل

منطص!راغمعقيالفاتعقداقتفتروماسياصةأنرأينا-ا

-39-
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اثمتركا-والمصالحالدممنبروابطذلكقبلء-كاالمرتطينوم-اللاتين

ايخالياكالايتال!اجزيرةشبهفياد-وطنةأيالاتاليةاثوبالىةيةومع

.أشأه+ااثهاأأأئاالممعاحمهمأطلقالذينوايلاقىو-!سيابئوالاي!ليريينوالاغريق

بتقديمالتزامهمالفرقاءهؤلاهمعا)*ديدةرومامحاهداتتضنتوؤد

علىالاشرافلرو!ابلاواوان،جهـ"منروماإلىا)*ص!ريةالماعدة

لمدلكءةاليل!.أصرى-م-4منالاخرىالدولاخال!ا-يةعلاقاغم

الاستقلاله4حرثلقواخ!مكازت؟عايرآمر-ومأينرف!أرومايحقيكن

القواتهذهو!ويلنجميزمنذلكتفه:4مابر!ل،أروصافياا؟جقعن

ومن.ومانا)راةا-ة،ب!4نتؤ!الصلياشهاقادماأ.ءباط؟اوبحيين

منم2أؤ-اطويتصءلمواكريةارراالواصباتفياطلمفاءيتاركأنالط--ي

واستفادت.ؤ!االا-دنصلجبالغا)بعلىلروماكانبة-:4أرو"(غ!رااطا!

بانبالملاحةيرفيالحبأشههغأد+،ل!ا!3ا!ءريرقالمستحمريئحافا!امنروء!

وأعة-ثموالربرالاطرلةبادةنالرومافيالا-طولقئويدءإي!مؤرضت

روماقدهتكا-فرأيضاوؤد."البرالةطراتفياطدمةمنذلكلمقالي

زة-،ارومامد--"في...الماليةتوالم!إمد6اكجاريةتاشسهد6الحلفاءشا

الاشقلالوا!!رامبالمثلاإرر،ملىأصاحمىعلىكابو-!م!اهـدة؟و-ب

منجماهـ"بكل4اطاصا)-ياسيهةاتوالمؤ-وا)موانيناخةواأدا"ليا

أواصرعززز!ااكالفاتهذهانابالاعنيضربولا.المف-الةةالجاءات

رومافيالارستقراطيةاطبة"انجهحكاؤتا)قيالمتبادالةوا!اء"الصداقةمرت

هذهوأن-اصة.نفسهاو-ءيةالاقىالمدنة-يهابما،اطا-ةةاإدنفيبزكليلارتم!

يأاك؟وخمجاسءنز::حكانتحاةاءحامعروماانجصتثاالتيا-ياسةا

رومابايئالمعقودالتحالفيمثلأخرىوب!ت.عليهالمهيمنةالنبلاءطقةعن

ارادتهافرضتشط!يعالياطاكةالطبقاتمصالحو!لاقيتحالففةاطلبوالمدن

تزنجه.الذيالاتجاهفيوتسييرهاءتمعهافيالدنياالهابقاتعلى

--!،
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الاراضيالحاقطريقةروصاطبةتا-حالفاتاسياسةجازبالى-2

صدةالهالىاتذابهيمكنلاؤا،ص!ملمةطريقةو!برومابمدينةالمفترحة

مصكروكان.والةضحالقوةطريقعيناخضهإء4يمكنوالترءببالياسة

فيوا)جميعالمقاومةفياتحتتااةحافيالابادةاءا1،فتوحة4اإخطةأهل

س!نابقاءوإتا.روماإلىاجمايربرصكللزبإنممأوالرقيقاقأب

كص-حأراكأيممنكب!رقمهـصإ؟رةح!مقاحما-اخهمفياإفضوحةا،:طقة

هـ-ذهعنوإ-يم.عايهاروماز-4تررءراتاءلالىأوألمدولةأصلاكأ

-كاخ!صا.ءددوازديا؟.لروء!ا)تارحةالاراتيساعازالسيا-"

بححنىرومارت3أظبأنالالحاق4طريةتصرلتالرابعالةرنوفي

البلديةصفةمنطةخ!مز!طيكانتتد"-اليينالم!لمإ!حاملةفيا)ةصاهـح

زموإتمنا)-حا--"اطقوقباتخناءا،دنيةالحقوقرطخ!!ما،أ.(أوللاحع)1

اإدنمنكبيرء-ددعلىالثالةالماريقةهذهطبةتوؤد.وازب-اب

هذهكلفيا)-إئدةا)ةاءدةوكازت.ز-وكولوم4"ديرأولهاكانا)-"الات

صلمقيمت*ونالذبنال!نعددفيازنالسرسياسةاحلالهياحه)ياتا

الروماناإواكينعلىؤ:طصىز-:شلاقئردبأنالرو!ازباتجمعفيالمراطنة

عرفإ:دأا"ذامنوا؟!الم!قأ.إجمةالروءاللد!لةا)صيالصيالكيانقاعدة

:ل!؟4التالةالصخيفاتالاكرالرومايخأابرشمع

ا)-كا!لة.اإواطنةبرقيتمخونو:مانمواطخين!آ

.ؤة!%ا!"-قوقذوياطنينكله(ب

الملأتان.ااءالحلةومالروهانأحلاف(ص

ةدرالأ.روماح!4اإتحالةيحالااشحوب!د

أعطتصصيفةوسمياسةصرونةالمضعددةمحاولاتهافيروماأظبرتوقد

ولا.اداريأوصيا-جمابروماالمامح!قةالمنطقةلربطالمنا-بةالحلولحالةأكل
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اكحضر11،،لةالمناطقصحالاطاقسيا-ةنفى--أرأخ"ذلكعلىأدل

وأومبياالثماليةوأبولياوكامبانيايقيالاغراحاايتاوجضوب:ماللافثل

سلماتعنعبرنااذاالقولاولا!ؤطجماء.هـاخةاإدندولهاثخا5شعتبل

جزيرة)خبهالساؤرروءاا-تح!ربأخ!!افىخاغةرأسث!!اوالاطاق-اافالت!

وع!،الحهوم.والتامحالمياسيوالد!اءأحطثم!امنبزيجمار-خه-إلاا

فقدكان.معتدلةبثروط1،قهـ:رة4الاي!الاشعوبواالمدنروءاقابلت

منالانتةاممنأكثرالي-إلياعلىالرومانيةابدةرصطثيسيالىهدؤ!ا

تصوخرعندماجدارتهاالسيا-4هذهتتأحلوبالة.ب!3والتنكيلمتاهـف!ا

نأوكان،الضالةالقرونفيانةمم!رتالتياطلمروبخلالالخ!ربةلمجك

علىأنهإلا.م!ثاامنوالتهلهابالاصلاصروماتامحالايتالىيىناطلمفاءؤابل

ا)مهدفيالرومانيةالسياسةالصثاتوحاتاقياالايجابيةاكضائجهذهمنافىغم

الحطوةأما.الايتالياثبتكوبنفيبحدروماتن!حلمالجهر-ري

كانالذي-اياايتاالمماطلاقبدءفي-تحاصافهيههالفترةلىذهالمم!زة

س!تعلى-خاليةالاليالجزيرةشبهجنوبفياتعةالرا،خاطقينا:ونالاغريق

عامة.التالا

إباانجاجمز%ةث-فيالروصافبئالتومات

ايتالياجنوباحتلال-الأتروس!ك!يينعلىألقضاء-ألغاليةالفاوات

توسع!لياترافقتمنتظمة-طةوجودمنالقارىءتوقعهلما-لافأ

هذهتطوراتتجانجا،أصيااورابتوصيدظفرهاحىلأعداءشاومقارء!ارومأ

والاعتاراتالتاريخيةاظروفاألتفيتتلخ!!راهنةبحقيقةالأصداث

فلم.القائدةرومالمهمةالأساسيهةاططوطأملتالتيهيو-دهاإلمحلية

ولعل،معينةهـادىءيتبعءن!جيمملولامدروسةخطةهناكءيمن
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.الباهـرةالنتانجهذهمئلإلىالوصولفيبهيرآآدور)بتا)صددة

جامعة!-اصلمفعقدعلىاقدامهافيروما-يا-"تجفنهيدبدأناواذا

لبقةاستةطابءركزتكونقاءدةلانثاءالأوفالحطةوهي-اللاتين

وصودهـ-اكاندوكلأالااطاؤزأنفىى-ا؟زيرةشمبهفيوالدويلاتا)دن

دارهاءقرفيتخة،1وت!د؟ثاتحيطاإءادبةالشحوبمنخضروصط

تحالفهاكانلذلك.ابديدريالجصالنظامثمارتةطفبحدت!دأوهي

أطوقاماشاالو--دالخرتالردلهايضص!وني!:نواأالذبنجيرا!امع

عبئأفهـلكار-ؤواخ!!وأنخاصة.يومليصديومآ-قبالفحمهددهـاالذي

كا؟تكاذدك.عدلىدةصبهاتفيوعهـصا-كاغاالمدينةءنالدفاعفيكب!رآ

اللاتيرا-3ولوءجزس!نهاعددلتزايدباكظر-التوسعمل!"حاجةلد!ا

تأءينعن-اطث!ثالاستمارمنزروانصلم!لا+كا!اغ!اتفذتا)قي-

لهم.اللازمالصذاء

ا)صاحا!وفيأ-لاتيومافيا،تممررالاقىوس!يينان!هـامأدىولقد

اغاراتوليررد6أعلمأمدينهاخلالليكل-داقىورياوفي(كومامعر!ة)

لك!!تالقاضيةبةالضسصددرتالتي-اككاليةاقىوريامناطقعلىجتالكلف

إلىذللثأدى.ج!م+أ")52ةضأأولالمماةالمنطقةوهـي!الاا-خالفيالأترو-ء؟4

ا)صكلفييبرابرةمناخزاةامما!واكممالإ-ةا)!-طىايتاليافيفراغنثوء

إدةالاقىوسيهونرذلهاالتيالمقاوء4كلرغم،لاملائهجاهـدبنوالغول

صدير-دةأصلمرىمواقعإلىللانطلملأقضمومن،زرننصفممأقئيرد

لايرحمخطرليوردويمتلىءأناثصيءاا!رفالة.-حاىالوأصار:اامننهايقمتطرو

هذه.سدوالثالذعرالمضطقةفيويحليفخحم-!التيالمدنردمركان

)تممريسلروماالاولضادكازتوالسامض-خةاخالةواالكليةالغزوات

يقفالاءر.صنو!هامنبدلأإصالياالضالعلىالملأتينيااطافعةدمنذ:دها-ئم
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وعلى.البرابرةالغزاةمايكلىبقدرروهـ!علىخمارأيثكلونيكونواأ

عدومو-مميينالاقىعلىرومافيالقفإءحلفاءيتاليلاابالجنريقاغركانالحكى

وس!-ينالاقىمنبيةالجتواقىوريااناطزاعيخامنرالروءا)،؟.وقدتم!ناثمترك

وسهل.المغيرةا)فوبصدماتتتدقىلمصصدكاخ!مالثمالية)طدودوج!لمها

فيقاسيةضرباتتلةواالاؤوس!-ييحلفاهالقرطاجيبنأناإثمةهذهلهم

محلىأعر!هم.م.ق048عامهييممههـ!ةفيخاصةصقيليةصكأيرة

نة!ها.الةالاتالاركأصاضنىايلاشوس!فيهـإعدةفين!اطهمتوفف

ءخاطقفيوزنهالهاوعقوةاصتماء-أالانزوس!ينانحلالانشىوهكذا

أضصفجموري3؟ظإالى/لديمصم!اعما؟ظاموبرزير،تاليااولت!الوسط-تء"ها

.ور3المذالتارفييدورهاتدوربلأنروماواصتصثالار-!قراطصةالط!ة

الب!اإةوات.اله

أءداءمعلىيظفرونوؤفيصدتخةحصارمنيتخ:نالروءانكادصا

عبرتفقد.-نصابا!ايحبواأحديدةلط!ةجاءتهمحىو-يمانالاقى

م.ق..،-شاليالا)ب-باكهاجز-)1(ادكاتيةألقبائلمنجم!اعات

حوكأ!فيالاصلإةمواطت،1منؤادء-4اط!عبالبرترواديفوضدفعة

الجرما!جمةإث:باخ!!نتيجةلمغا؟رتهااضطرواا)قيالاوسطالدانوب

الاتزوسيهينعلىالحغاباةا)رززا-تط-!!وقد.أث،لافياكوطنة

الحاكه4الطحة-4وصفكاواإبوان!سأواسطفيتوضرواقدكانواالذ؟ضا

ينالكلفشىارابعاالقرتنهايةقى-لأتوؤبل.ف-4

و!ءابورىوب!رةتدبنوسز!رمناإتدةالاراضيكافةيحتدن

نهرمصببينماقءصررقعةفيالادرياتيمبحرإلىا)ثرقيا؟خرب

الغاليين.31علب"طلقالذيأ!ت-يخااءنإةرعأذلكإلىا)خزاةينفب(1)
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ص3كبيرةنجغإعاتبدأتالفترةتللثمنواعتارآ.)2(وأنكوناالو

.%د!ةأسلابوراهسعيأالايتاليةالجزيرةشبهكنجنوبارروغل

وهـلواحقاقىورياأواسطإلىالابنينجبالعإو193ءامتوغلواوةد

النفوذكنتؤبركانتا)قيالاقىوسءحةلطال!5أ!وللهاكاوؤيوممدينةإلى

وألقوا.الاؤوسكيينمنالجنوبيةوريالاقىالرومانانتزاعبحدالروهافي

الحطرهـتالجابهةءفطربنكمأنفىالروءإنرأىلذلك،عايهاالحصار

إنة.المدأهلوسكليخمالاقىواارزا)بنالييىشا-طلاتور-لملأوفدواأبأن؟دثدا

حاببالاؤا)خاييناقناعمهمضكازصتالذبنالروماناإ:حوثينبأنو،ةال

إونالغاؤخ!ول.الاشوس!يينإلىوانحازوان!تءوورصفياشتركوا

غزوقاصدفيالاصليعدومنحوواقي-9ات"*4كا!زيرممدينةحصإرعن

أملأكبيرةبقواتمديت!ممنا)روءانازطإقوبالمةابلزفها.روءامدينة

صركضناك5فجرتإتبر،ان!صرروافدأصدعندالزاحفال!دويةافاؤجما

وؤفتوبذلك.أرومافياالجيقازدحارإلىأدتا)قياككيرةاول،11أليا

فاولاف-حتبيما،ا)خزاةتجاه2ءصصالص:رأوحولدونروما4ءديت

روماس!نأما.فئيمدينةصصونأطلالفيللاختبهاءا،خهكأءالجيق

ا)رومانيةالمدنالى!اربينرأرواحهـماةوالباإديض"لاصلاءاصطرواؤقد

.ال!بم!تولص!نؤجمااءتصءتصريرةصإميةالاؤ"ثايبقوأابرإورة

نءءجزواأ-!مغيرونهبآ3دءارؤيم،وءاثوا)2(المديت"إلىالغاليوندطل

الواقحةالصولبلأدأياس!أ!اة5ول)ول!خأ31المنطقةوره5ءلىالرومانأطلق(1)

ألالب.%بالءنا!إنولي:ةالجهةلب

واأظمرالمث!-وخءلمىأءف-اهأن(ليف-تيت)ءايىوأرارحالمؤليصف(2)

اكيوخمجلسفيءفاءد!لياوجل-و.مدتخهمفيا-140اءلىاصمهوءاعندةييرعةشجا

أ-دالث-وخبرطيةغالىف!جنديتعرءضدعاالا!طدامإورشهم-دث.وقدم3شعاراتدينعر

الرهيبة.ابرزرةببدهكفيلةكاانتءحاهعندة!ضر؟د!هالذي
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زءنلمغزوت!طبميحةأنبالذكرالجديرومن.)11ا!بيتولااقض-ام

والعودةالا-لابلجعتحىكازتماليقدرإلمصثاجمةإناطقااحتلالفخيدف

البقاءفيرغبةالغالنلدىي!نألذلك.اقىوريافيقواعدمإلىبها

وملتأنبعداكممالإلىاور:دةاي!ض-صونكانوابلالاتيرمامنطقةفي

الصلحءقدوتم.البوواديؤيورخحمراخهمالفتيينغزواتأخبارايهم1

)12الذهـبمندفةت.باهظةمالةغرامة!مالرومانقدمأنبد

الاولى،التاريخيةالرواباتتحدهاالتيالمدمرةالضزوةهذهت!نلم

قادمةتت!ررأنالايتاليةالجزيرةشبهعلىالغزواتتلهثمااذا،والاخ!رة

منالغالونيظهر357حواليوفيأبوليا.مناطقحتىءتوغلةالثممالمن

بكلهملكصديالمرةهذهالرومانين!روأ.اللاتيرمءنماقةؤي-ديد

.)3(الاولىالغزوةعةبروماحولشيدوهاالتياسوار!خلضقبحوا

الرومانبا-خطاعةكان.م.ق9.3عاملمالثةمرةاليونالونتةدموعندما

.الانسحابافالغاليينافطركا-لمفاحئى؟مونةالماريقعلميميدواأن

(لارة!روناالذبنالبرابرةلمقاومةرءزأروماأص!-تالانمصاروب!صذا

الوسطى.ايتالامدنبيناعتبارهـاوارتفع

الابقةءخاطق!مفيذه!نفرلضوطيدالرومانعادليينالظاتءابربد

اصقاإخافيالروءإيةالقبائلا-كانشاسةواتبحوا،اقىورياجنوبذى

وكاتاةوأ-!يناهزمواثم.الغنيةالوس!ولمثلالمفتوحةالجديدة

اطصناس-رذبهتا)-قيأتالأوزأسطورةأ!اركابتو-!ارةصةترافق(1)

حراسه.عنبونفلةالحصناةخ!ااأخالبينامحاولإلىبصيحاكا

باستطاعةكانأذ"آكثيرونستبعديةسورةايرونصحفتجليونحىاقيقيه!اةدر(2)

نأعنيذكرهـاورءم،الهاد--ةاعةالغر"ذهءئلتقديمنذاكآالمحدودةبمواردهاروصا

.خيرآ3ف".بالغن!حهالمبلخفانسيلياءرصكانعنروساأصدفاهعنجمعتالغرامة

.عزأكيلى.56احواطولهوبلخ،الحجارةعن378عامادوربني)3(
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طردملهمتمصضىلآصرآنمنالغاليينهجماتصدذلكأثناءعاجمهم

.اللازيوممنطقةإلىؤيهايص!لمون!رةآخر332عامغزوخمموكانتز!مائيأ

مبا:با!!ملأءاسوما!اوفيالف:؟ضبةالمرمهةابرااونةسا

،المجاورةالثصوبلدىكيقصدىالراييقليدعلىرومالا--لالكان

كازتباىزة-يماروماؤي!ء-تدثارأآتتركاوةالغزهذهوا!ن

ونذكر.منيا%وفأسابقألروما-!-تاكيطىالول!-إلياا)ث-!بمحرعأ

الذبئوالالزوسكيي!نوالفول!يينصينالآثحوتالاخ!!علىءتع-م

ءاميأقيأنو!ا.ردهـ!علىفقدوهءارصتعميدواأترومااندحارفياأمله

عنوتح!واكا-"انزمواؤدالاترو-يون-ونحتى.م.ق351

كاثلأآمصيرألفولسكيونلاؤىوؤد.اا)-لملأناثدبنروما4ء،ابمتمحا!لاتهم

تفاظالاصفييتركزاءلمممكانأنبعدصدمروماطاكأتهاالتيالحربإخد!ة

وفيح.اللاز-وءاءنالجى:وببةا!اقاطحاتعلىنفوذ!وتورودلا-تةر6!أم

ا-ممنواالتيبروماارا!؟بممنعةيرقما!ااقؤجما358عامومانالى

أنيتومالفواصكيينعا!خةسةوطعو،-د؟رومانيينم!ظعمرقؤي!صا

.الروكلإنمعإفا)ت-اوقباوااخفاع!3تم1338عا

محاولاتتقتهسلمق.م8عهمعامأللاتي!نيةالجامعةنهاية

ش!وبأيضألثىإتبل،و-ءصينوالاقىالفولسكيينعلىروماعلىالمرد

منعددفأعلشت.روماحقيالف!اعرىفممفيرءةتا)قياللاتين

تتهه!دىوأخذتالغاليططرامنالخلصمنوهارلمكنأنقيانفماالامدنهم

مثلواضطرواثلبالةباءهـحامول!ن.مالاتيرا4منطةفيروماشاثة

روكلامعالةديمانحهمقي-إفيريدلقبولواالنرييهينينالةو)-ءبقعية

)1(م.ق358عام

.م.ت394عاما!لحقودوكاشوسعحاهدةلاصموفاإصر(9)
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حىإومانحمةرةيتاللاتينشعربابيةغاألفمنالرغموعلى

وجهفياللاءويرف!ونبرقوق!ملالطالةيهبونالآناللاتينشى038عام

منيكونلنمحهاتحالف!ثمأنءديدةتجاربفيلهمتينأنبحد،روما

ات-ا5وؤد.لنفسم!باإح!-بواحتهفاظهاعايهمسيطرتهاتوطيدالااصتراره

خ!صاأطةالتيا)فودعيبنأرأضيفيح!خ!ءمحمأروء!حرصمهمعندمااقيربة

فياكوط"بيالاء--يانشموبمنحلفأ،35عامفعقدوا.بهارو"-ا

الاسالميءخهال!رضكاناللاتيوممنالرقيالجنوبإلىالواقعةالجبال

وتقدم.ذاغاروءاضدحلفإلىفولأنمالبتثم،الغالينمقاوء4

التيالياشةالمساواةتحفيئاعادة4ديرجوو،الرومانالىبطلباللاتين

،اطربنذيرءمهيحملالرومانرفهتوجاء.عابةأبهايتمتعونكانوا

هزمرمإذ)يروماتالظفرتمسضواتثلاثدامالذيالصداموبتيجة

والحلضاللاتييةالجامعةطلبادرواثم.استووانهرؤربساحقةهزيمة

منفردبكلالقبولعلىاللاتينيهةاإ-دنوأركواالهرف!إلرومافي

لاتينيةءدنخمةؤةدتذلكاء-رمن.33عاوبسيادنهارومابثروط

ومتعمرا!االباقيةإدنالتحوبيما.الروءانيةالدولةإلىوكتأستةلاالا

فقدتكذلك.)طاجةكأدلهمالجنودرتةديممككلبنللرومانأحلافإلى

شدةمنصبمت،بص!3-!معوالتزواجالخ!ارةحقاللاالجنيةالمدن

وصاعفقط!*!ابالتجارةلهمتوحم!بملميحأبهاربطتهمأنعاجمهمروماوطأة

تجىصحهم.وحدةتثمحيلاعادةفيأملآخراللاتينمن

معا!دةءقدواةدكامبانياأهلكان:أل!مبانيةوالمدنروما

فا-ضطاع.الامنتيمقص-لمنث!ددمالذيالحطرازاءاللاتينكلحتحالف

بأناللاز-ينء!اربالاولىا-خةاظلألاطلفهذايهسبواأنالروءان

معم!-ضيةصلحثمروطبقبوأطوأقنحوه!،حلفاحهمعناحممالينافصلوا
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المواطنةحقوكوماكابراال!بانيةا،دنتحتمذلكوجمو-ب.روما

وعلى.الروماف"بالدولةوأطتهاا-خقلالهاذاتهبالوؤتأفقدهاكا،الرومانية

خليجحنىاقيافياليحرنحوحدودهاتوسيعرومااس!تطاءتالت-وهذا

ببريقلهاتلو+حأنبصد،الاخرىتلوواحدةكامبانيامدنماتهمة،نابولي

نأالفصلعذامطلعفيونذكر.الروهانيةالمواطنةصقعلىالحصول

ؤي!ابماالياسيةاطقوقكارسةاعتثنىالحليفةلالدنةالمواطصقاعطاء

."أح3!93ك!+أ3أ!38"ول،11ا)حامةالمجا)سلاتمح!اباتوالترسثحالتصويت

تلل!تمتعالاولىبالدرجةيأقيالمواطنةصقلقاءكابانيامدنكتهماأما

لجضوكار-تها،الاعداءهـجماتضدلهارومابحمايةأي،بالأمنالمدن

المواطنينمعمعاملاتهافيارومافياالقانونسيادةثم،المحليالاستقلال

ثأناحكريةااطدمةبأداءملزمينذ)كمقابلكانواأخهمالا.الآخربن

.الرومانالمواطنين

السامننبزالروب

بالاطاقالاةيومواكاماف-!مدنفىادتها-روماوطدتأنبحد

النة-اطفيالجديدةاحضلرومات"جفانمتتقتربرالفوالف

عدولم!الاثمنتننتجبلحرب-تتفر!فيدهااصتراتي!ح!-4ا

اطربفيوكا":انياأالاتوااسثتراكالآنهنتوأنهاضاصة،المثترك

!----
ا-طارجيةال!احهبالفأء01.المقاطحتينهاتينبينالارتاطوامنت

القديمةلمعاهـدءجافيديدآقرطاجةمعمعاهدةبحقد327عامبادهـتفقد

وكابانياوا)ضغيراتاللأتيرمفيا!اروببنتائجؤرطاجةمناعترافأكانت

اؤرل!امعبالمتاجرةالرومانلكجارحم!ت،؟الو-طىايتالاع!الطارئة

-2--*،اسا-(-

ا)ظروفعنألسبيليمواعدائهارومابينالصراطيعيمااضتلفت

جمثحوبآالاخيربنهؤكانال!مبانيينصلأ*فقدالاقي!امعلنزا!اأدتالتي

-حبمأ
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ادصتدينأنة!ل!هبثح!ابةالا!م!ءلاوفلابنزرا!4

تنة-بليةأقوامأف!نواا)صبيليينأما.جدلدةا!م!زراعةوع

القوتتأءينعنالارضتث-!ثقاميةءميثءظروففىتعيمثى

ا)فائة4هذهمنالوحدالخرجكانوبالط:ح.اإيزايدةإ)قبائللاعداد

كانها.وطردؤيهال!وطنالمجاورلا)صها)-صص!ثالىافىداراطانقة

جنوبفي3شأوايلابوييالاغريقةإدراأنخالراليالقرنفيرأتخاوؤد

دفاعطوضواخطرتا&!لميةالقبائلتوبسحاتمنالامربنقا-تايتاليا

هذه.وادإمنفينوالبروتينكاللوكاز-ندةا!-داؤروعممخ!رير

ناتتورثولاا)-!ولنحوالحديدةمو-اتهافيت!دافعكازتاضصعوب1

ولحا!.م!ن!مأخ!لاز-إبقةالجبليةا!-راتأص-المنادةقرثتطرد

ا)منصرانتوفرإذاوم!نزمانكلفيتنطبقطاصةصفةا)ظاهـرة"هذه

نجد،وغئفقرإلىوتحهسبدائيةمن:ت-إوربنص!يدينعلىاتمضادان

ندفر4اد!وبأويرراءالمممنالساكل-4ال!صوبه!راتفيلهماجم!سأ

.الاخرىاشموجةاطصبا!لملألبلادفىو

نتير-"كابايافيومانوافىا&امنتيمبي!نالمتوقعطدا!الاصكان

نأونذكىر."الجبال!عوبهجمات!دصلفاحهابحمايةرومات1التزاما

ز:وهـ!ءخدوامتازا-استةلملألهاعنتناز)تكامبايامدنمنكثيرآ

عت"متمنعاخ!يزالضي1رومامعم!الفالت!

أوحدفامهانحواتزاءاتهاباالارفاءروماتظعوليم.السامنتينخطر

ضروسأحروبأتخوضأنعاي!صاكانسادزكا،إي!ابقاءمنتتممن!يبالاحرى

!لىالةاء-لجيلفيعفا-كانمحهاالنزا!لأن،اطيليةم!الشحوب

واجضطزت.اتالا-زيرةلثبهوالو-طىال!ثطايةالاجزاءثحوبكل

اللاتينخحروءثافيروما.أنوزذكر.بنجاحالقاشةالضمح!ربةروما
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الىانحا!بهيزوكأمضتاسط!هسر!امنتختيينا!لاقاممت

عدم3ءبصهاللاتينيةاطرو!.فيإمنتيهبن11تد-لعدمي!قأوبا)فحل..إلاتانا

كانمابقدرعايهاأدظتهااكيالبه!رةواكخيراتإةطقةابأصهـاث؟ت!3

التي،ابئوبأقمىفىالاءرليةيةتار؟تكلدينةخبالحربانثغالهمبلجب

صدفيحفيالذيعرلقاملكا!سكدرتحا!بت

-!لدةكتل!ت-فىالامنتيونيلتةتلذللث.حمنالموكا

المدنأحزاببنالنا-بالداضليا)صراعفيفيدخلوا،كاباياالى

،الرومانمنالنجدةلطابكى:!الهطركاوكومانابولىفىالاغريق!ية حض-
نابولي.مدينةمنالحاب".السامنتةطردفىأنصإر؟حونةينجحوداالذين

(م.ى403-)326ادامنذءالروبمىالرولىاسمزا

سيادةعلىالمتصارعتينالصبيرتنوتينالةخم!-إئصاتحراضمن

يؤالةت-الفيبارعيمنكانوامثات!موخاصةالرومانأنفىىايتاليا

ا)*-ممريةالقوةإ؟صاءيخولهمومدفىءحكرينظامولديهما!سرالسيةاط

مناكشبهوابثالجالحربفىشداءاالسامنتونبه!ا،ا،-طلمبة

ا)!نقطةأنإلا.رومامحاربيبقدرمحاربونولدجمهم عزلةف-5كانت

قى!طنردمصض!منواكخافصلفيخاصةبحضثاعنا؟بيةكلاطهثم

يكي!)أ.اص!امنتيينااتطاعذ)كومع.لةطووجهـورو!هـلمدا

لجبيهةكودبومهركافيهزيمت!م.صأبل!تفادصةخاثر3طصو

3-اخصولهتطريقية15قواكلروماعبأتأن-لاوربحد

مه!سروطا&المح!ففى.تابرلياءإيهيوالالتةا:

وتحهدماثمالةاال!خومعلىالواقعة-ءاء-ء.تخا-للرومان

.!ت!اطرب
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ابوليافيمركزميوطدواأنا)ةادمةإصنواتاخلالالرهـمانا-تطاع

فياطربءبطباتمعليتلملأهموخكلقوا-تنظيحيدواوأت

316عاا!لمىلةالاصاواستأنفت.!!اوتؤمنالجبالفي

ثصبحفىيقالطرنيهملمرمرا،روهزلأفلل!فضلإلملأتولكناجنومكالاالسالم!

تململحرجأ!حماقووزاد.نحو!ل!ماادامنتهيهين151مفتوحأالات

غير.روماديرمن،"يخلصأنآملفاىاكامبانافىاطليفةالثعوب

صتعمراتبانثإءذللااوتدعم،كابواس!نثورةعلىتقضيروماأن

ا-اءتيخا.او-4فيالممراتتدا)حس!رلةبالحصونأشه-.--ديدة

وءمدت.لروماأهلهااخلاصإراؤبةكابانحامدنإلىموظفينويز-ل

حنآمنكاب!بواروماي!ا!والذيلأ8!أ"ولالمرروفورسثباسم
حص

ااإدىهذاوإلى.والاطارالثتها،فصلفيصىب!مبانيااتصالها

.!مكامبانياقىكعلىالرومانيجبرحالممور!رتحقيقمنالامنتيونيتءن

.صم(ى092-892)ال!ام!نبغالروبمىفيالئا:ايرطى

باؤامةا؟بلإتا-إءختينوارومابينالحربمنالثانيةاإرحلىاتصوةت

لروءاالمناهضةا)بثربةا)عناصرمنكثيرأثهلواعمعلت!ا)فاصامتخبنا

رغةوذلك،صينالهر.الأصردننسكننالا-ثاااارصاصخود5فى حفخضولحسفخى
أنالتجاربأئإشتوقد.وساد!اروماتفوقعلىلقضى!رقىقيقفي

موجودةكانتاقيا)!ص!فاتظربالت!قيقحي!ضاهدافهأحالفا1

مطامعمنالاغريقيةالمدننحاوفاثارةفيخاصةروماونجاح،أءضانهليئ

جهودهاروفاكر-توؤد.المتحالفمينبينالفرقةوايقاعهاالقاةالسامنمتيين

الساءختيةالمناطقالىجيث!أأرسلت؟.الو-طىاقىوزيامدنلاخضاع

!ح!
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.م.ق503عامواحتلسنواتأربحخلالوتدميرأفما؟أؤ!اعاث

علىأجبرا)!-س*ول+!أ!ه!ءاصض بموجهتخقواعقدو

حلفائهممعهؤلاء.واضطرالأصيةاصيم3بأراحتفاظ!معوأبولياكامبانياعن

مدةالصاحفسادرو!-!معصلمففي.التاليال!-إمفيللدضول

ه!--مو-صلاتهالتامينالفرصههذها؟شتوقلى"خبهفات

الاخرنأعدائهالاخضاعالمجالأما!اوانفسحالسامنتيةالجبليةالاراضيعبر

عقدتبأنالقرطابينجانبأمضت؟.والاي!يينالهرنيكيينصط

مقابلصقلةفىروماتدخلعدمعلىةالاتفا!هوضما!دءحهم

انايتالافيروما)داطلاقالقرطاجنتحهد سادالذيللاما!

-واتاربعمد منوخ!صها!ائيأأروماءراياستتبابأ!حني

كللتأليب.م.ق003عاهبواالذبنا-إمتيينامعالمريرةالحرب

.روماتمكتوقد.فدهاوالغاليينالاوكانيينؤيهمبماالمجاورةالاقوا

أءداحمها!علىظفرتعندماالحمار"يىاوجهفيالثباتمان

في.3انفادإمنتييناراضيإلىواطرا.بالحربونقاتاقىوريافي

ءحركايرنتينوعفيقاضب"ةسر"اخاليي!نواادامنتينإلى-ددت

قاوتالتياببملميةالقباللاضضالروماثتموبذلك43+ح!أدا+أ

الاستةلملأاطتفقدانالآنعاي!!وكاناشقلالهاعن!!كنصفاعأ

ذكرىتقىودوف.ب!افالففىالدخولعلىروءافييرهاعندما

سينقل!بونالذشادامنتبينأذهـانفيباقيةالمذلةونتاثثاالمريرةا!رروبهذه

بقميادةالقرطاجيونتوغلعتدماوذلك،!مفخحؤرصةأوللأفيروماعلى

حاوبالط!.اكتركاعدوتصهمروماؤ!رفيأملأاشالاللادفىعانسال

لروما.المناهضةالايتاليةاكموبلمقاومة4!االصاهنتيينهريمةفيقكن

للروهان،حربهافي"تمحره.تكنأالثحوبهـذهصنا)كثيرأنفرءم

الحدائيةالامماليتابحونوالغالنهـالاتروس!-يئالفبهاج-نتأن!زى

--- 701--.---

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ول!شاراثمتيبىمحرصفى،28عامعايهاص-هـالاخيرون

خصومهاإلىةسبةلتسديد283عاماتحم!لهر!موالحودةتسظيعروما

!*ثا.!نفا)الاعدا"لاد؟ولىنمبحيرزقربم!ركافي

ثمر!هثهالالقاطنونالسابيونألحق؟،الويهابقااخضاعبالتاليوقي

تدخلالالزوسكةالمدناصذت".إلاتينناحقوقاوأءطوالرومانيةرومابالدولة

الحقوقعلىالحصولفياملاالرومانةا-مادةاكأتالاخرىتلوالواحدة

تضحرومااصبحتالأمدطويلةعرا-لعلىتمالذيالنصربهذأ.والرومانية

-وطأق!-تؤدالتوجد!لياتتكون،وبذلكالوسطىضالااعلىيدها

الجنوبفيالاغريقيةالمدناخ!إعوسيكونالمبيهلهذافيبه!رأ

.الثاؤ"أروءانيةاالدولةثيلأ-سيةختانا

(..مى027-281)انجالبابنوباروعاىامنعرل

ء-ادتحتىالقاريةايتالي!*وبإ-فيبالنسهبةبتلمبالهدوءكاد!ا

إسمتعمراتابينالايتاليةة-.اشبهجنوبفيالدافىاعالهسفيلكورط

وبروتانيين،ولوكالينما-ابنمنالالتادنالمنطقةوأهالىالاغرلة"

--شحح!خض

سير)كوزةملكءدينةالاولديونيزوسامبراطررلآ-داءيفرصة3كأوااتالذفي

رحدالواحدةعلجها-خولواو،الاغريقيةالمدنايهابموا.م.ق367عام

تحهلأمهمسقوطمنذارصالاعنلقيالا.الانحساوبدأولقد.الاخرى

نحراخريق!ةقاءدةارمدتحتبركوحمج!جيه!والتيالهامة

فيالخ...لخ!سخ!ضءدنت!تهاثم.الثمالا

أصب!تول!!انف!اعنزدافعانأخرىمدنوا-تطاعت.الجنوب

ولقدكازت.بهاللاطاحةالفرصةينتظرمحاد-فمو-طفيبالجزرأشبه

صفة،!لنةزكذأنأرادتوأقواها-،اخريقيةؤاءدةأ!متارؤشوممدينة

ا--80
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فيالصمودت!طعالتارزتينقوىأنإلا،الايآلينيقالافيح!اية

منالنجدةطلبصيانجح!علىاكثيرفي15أجبر!االايتاليينوجه

الملكلتجدغاب5منأول؟نوقد.ا،!حمج!أ!ننالام

الاسكندوالملكالم!صةهذهفيتلإه.اعبهارطةءديتةمالمثموسارشدا

اللوكانيننصدمنتمكنالذيامم!واالا-ء:دروعمالابيروسءلمك --خر
قامننكأمع.كذالم!نتوممدينهعنا)بروتهيينخطرورفع

انثاء!اولهـتالي*صلهوكاندنف؟ا3جتصدلنهيمثهاتروماءددنة صف--حص
تمخلىاكإرنتمييننة!ةعليهجلبايتالياكاجنوبفيلهامبراطورية

.م.ق033ءاالاي!اليينيدعلىمهسعهلةيوبالتاليص-إ؟دتهعن

بادىءفييتم!نتارزتمدينةفيدةفينيموسكييمالقاثدثتركوحيما

حلي!خ!معليهعقد!ا!تعلىويجبر!صد.الاوكانينمنالاص
صى-

استطإعوااروماناحةيحبههياالاي!اليالمؤرخويقول.ضأأروما

إؤرخامنو!او!ةبا)خةالادعاءهـذافيأنإلا!يونميموسعلىالتعلص

عامسيراكوزهالملك!.لمكوبموت.رومادكه!ىالمذكور

الاءريقيهةالمست!راتوأص:-تلتواضم!سيراكوزهمملكةتداءت892

يلتفتانصدآ*يالطبمنوكان.حا!يأونصيردونماايتالياجنوبفي

يةواولإحوناء!اإينطارومافىوالانتوريمدينةس!نالاغريقيرن

ص--ح!----
الم!!ةهـذهارومانافقبل!.التىجحيما)قويةاللويهانيينهجماتضد

علىاخايينااتصاربصفىروماسعصلةثمنقهوااللوكيانينلانبالرظر

وإنقاذوالبروتييهنال!كيازحمينهزيمةالرومافيالجيشواصتطا!.ا)-اتتيين

ؤحمها!بتهماقىصبلالمدورزمنينسحبواأالرومانلكن"تررى!دينة

فيحامياتهيتركأصحالذيالرومافيألاستعمارمقدمةالاجراءكاتهذا

ارزجمطتعاقياوريجوملوكرىمدنمثلالمصهمفةالاغريقميةالمدن

مدينةمخاوفا!اطوةهذهتثيرانجدأالطيريومن.دفاعيبلمفروما

-!.ا-
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الاغريقة،المدنعلىلسيطرتهاخهديدأالرومانيةالحاءصاتؤيرأتالتيتارنت

تدماو*لكسنرتءخا-بةاولفيصخماعدافيموقفلاتخاذفبادرت

الاتفاقية.لثسوطخلافأتارؤتخا-جمنروءانية-رب!-فناقتررت

بحهلةالبحرلةاطلمةوأعقتالسفنهـذهمنءدداغراقتارنتواستمااعت

ح!يةتحتووصور!االمدينةمنالرومانيةا!اإمةطردتتوريمدينةعلى

نررو/ضاتاإطالبةفيءثأارو"انامحاوي!تذهىتوقد.4التارزتالقوات

لا!ؤاذرومااصطركا،عاخا-فراؤموأهـينبمطقتالتياطصافىعن

زقدمأنوكان.ماغض!وهاعاثةعلىا)+ارنف!نقىنمالتيالصءربةاططوات

رضرورةاكارن!يونثحروبالمقابل.نارزتمقاطعاتإلىروءافيجيق

ليوفد.بهمالمحدقروماخطرءنهميردونأؤوياهبحلفاءالاستصإنة

قواعدعلىيدهوضعفيطمعأبيروسأ3ص!33لمايمم3ةيرهـوسالماكدعوغم

ءخفينا)-!بثورولىصفهـ3اكأازاو.قالث!رةرقياعلىفةلمثرايةلب-رايقصآغرلاانإدأ

الاركهعلىأقىاطاذيا-"خهواستطاع.وا)-إلينوا)كروز-ينالموكياففيوا

جوندىألف03يضحأنالماكدونيةالقضالؤخونعلىالمدربواالايتالة

تصرففثالرماةمن0002وفارس0003والثؤلمةالمثاةما!

بحثربنجدضهب!رهـوشجهزذلكالى4اضاؤ.تارؤتمدينةعنالمداف!ين

فا--طاعت.م.ق028عامهرا!طيةؤربالاولىالمحركاوجرت.فيلا

صفوففيفيتهانزلتهالذيوالا!طرابقيا:غ-!فيبيرهوسممطرة

الرومان):دمأعاب!دولكن،الم!ركاأرضمنتطرد!أنأرومانا

إلىذدكفيالفنىويعود.)1(اإثلهـةسبأ!:-تصصيمة--افى

اصاءنخية.ااطىروبص!لالاكد-حرهـ!التيوخبرخمالروماناثماةةكفاه

اللاتيومتطقةإلىوصلحتىالثمالفومتةدكلأالمعر!عةببيرهوسصار

."هوسبيريقة!ارءلى"انتصرنهبأباهظرة!نبالممركأيظفراذيائدالقاءنر"ال(1)

-011-
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دونللانس!اباضطرماسرعانولكضهروماأ-وارشارفأنهويةال

عايهايقترحرسماإلىوؤدأوأر-ل.بالذيءعبأييحققأن

يحقدواأنالرومافونا-تطاعإذ،سوطه8رفضتروماأنإلاا)صلحعقد

اقىوربا.إلىأرسلوهاقدكانوااقياضبووبيدواالاكأوسكيينمعالصلح

مقاط!"فيأسءكورم4مديتقربالرومانمعاصانيةاالم!رءو-رت

الأفضلمنأنالروماترأىوؤد.بجرحءلملأ!ابيرهوسأصتبأبوليا

.ينتظرهنافيا)-؟الملككانماوهـذابيرهوك!معالمفاوضاتيبدأواان!

ثخصفييتمثلابيرهرس-ددعدوالافقفييظسالاثناءهذهوفي

أعداء--الرومانصتتقدمونالذبن3الالدايقالاخرأعداءالقرطاجيين

-ربفيتأييدمعايمملي*ر!ون-السارقينالاغريقوحلفاهالاص

فيمصالحهمصثددالذيباططرث-رواأخةمذالمث.وادةنبالمالبيرهوس

لحربويرجه!اإقيةالاخراتاتررءريو--دقويماكبو-ودالمنطقة

المةاوكأا.ت-انةطررؤةدالصرضهذاؤح!االرومانأنوبماا.ا)قرطاجيين

ين!!اإتيركلدفاعاتفاقءقدالجديدبئاطإ-ةينبينوتمبيرهـوسمع

.عدوممعالصلحنوقصعفيالانفرادعدمعاى

إطلمبونبيرهـوحىنحوصقيليهةاغريقالتفتالةيرةهذهخلااطفي

الملكموتبعدأمرهااتة-لالتيالقرطابنغاراتلصدالحون4ش

هـذاجنودمن4المرتزؤبقاياؤحامفيصميةمص-:تهمادتوقدز.أخإثوكاس

المدن!بقياللهوصة)حماحاتهمقاعدةوجعاكامبإنافيبالاع!صامالملك

لفجدتممعأهـسايااتا%خوبيتركأنبيرهـوكطيلبثفا-يرقةالاغر

كاؤءعناكخلىءلىأجبر!بأنالقرطا--ينمنيخلص!أنوا-ةطاع

فيوزتحسرر.+ولح!))؟)أطليهليبمايرممدينةعداماالجزيرةفيكخل!ز!م

ابيروس،ملكالا-!ندرالماكمعاصابة"االاغريفبنقيربةإضاااقىهذه

ا-ا-ا
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حمارية.الاتمطامعهمننحاوفمنجددتانبعدريرهوسعنفينفضون

حملتهعنالتخليعلىبيرهوسيرغمكاأعداحمهممعالصاحأمقدويرعون

البم-ريأسطولهمنصزءآفيسار-الياإلىءودتهخلالوفي.صقيهفي

إلإؤاةيحوجهفىاهذلكومع.إضاا)ةرطاص-ةنحزلمثبمصركافي

المبادهةأخذانفيآلملاقواتهتنظيماعادانلي-دصديدمنارومانا

اكلا"ول!ن،بنفنتوممديض"ؤربخاطفهـ!ومفي.ؤيباغتهمارومانامن

تاراور:مإلىفيص.د.م.ق275عام!دهمنالرومانويتمكنيخب

جي!همعت.ادرهاثمطهـحلإخوابنهليفادةصنودمنحاميةؤ!كاتاركأ

بيرهـتحماو؟وت.مكدوف!اصتلملأليخأيأملكانحيث-ليلم!دهإلىعائدأ

لفلميمتارنتمدينةحا!يةتصطرايرنانافيارغوسإدينهح!ارهطلا!

ءإيهاوتةرضدائمةرومانية-اءيةالانؤي!احبثتحللدومانالمدينةقلعة

اسوارها.وتهدمقاسيةغرامات

لتصصةالانروماتخفرغايتالياجنوبفيا)رر-عريةالاممالبانت!ثاء

قمأفتمادر.سنواتثلاثخىلالوال!عجمانيةامتيةا!أالازواخ13حسار

الاخروناما،لاتينميةهـتحمراتؤ!التنثىهالاولنارا!ئيمنبه!يرأ

التيالاغريقيةباثستومخة!دعنلروماوتخازلون.م!املتهمفيؤضتامح

حلفاءالبروتيين"ويصبح.لهاالتابحةالمقاطعاتوعناحتلوهاقدكانوا

وعندما.-!لاجالفيغاباتمز!فعناككليعلىيجبرواانبحدلروما

دلمطتاايتالياجنولمااخضرتقدبذلكتكونالاوضاعؤ!مةروماتتم

الرومانيةاالحاياتؤرءتر*ديتهاصرالاغريةيةاإدنمنكيروتفةد.التامة

فيالاغريةيةإص!حهراتاعلىرومااند!ارجاءاطقيقةوفي.اراص!افي

المتحاسدةالمدنهذهايهااوصلتالتيللاو!اعط-جيةزخيجةخاليااتوب

والثوراتا-ياشةاالا!زاببينالداخليةا!راعاتاان!ءخهااقياا!لتناؤصة
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لمجتمعافيةيدلجداالطبقةباعتارمماالحو4ياافىوكاان.اطينرلارستةااهفىيفاهي

لأنفسهميفس!واوأن،ابسيةصقوقهميمارسواأنعلىءمممين،الرومافي

3-اإغلازعلىقرونأالار-تقراطيونكللالتياطممريةالوظائففيم!نأ

،وسبوويوسكابوحمطسبوريرسمثلالمتضفذون-علوقد.وجوه!مفي

العوامكل-ولهاالتةتالتيالقيادةءخاءسءازليو-!وءارصسمالوس

احاملانإلا.ثررحيبنأبط،لأباعفارما)يمصمينظروأصبح،نض!!افي

أفاءصتا)حسكريينءأريقعم!-اءالا-خماعيةالمطالبتحقميقفيالحاسم

اخاراتامقارعةوفي،التوحدحروبفياممبماال!بء!ءلواالذبنا)حوام

ليمضومنحممودمل!بمضطرأا)صيوخمجلىكانوبالتافي.الجبية

بدلاالتي"ةالعفللاصطداماتونجنبآ،لد:اة-دماغممقابلاكنازلات

و؟!ن.الرومافيابرت-ط!قاترفيأها--،حربإلىتؤديوأن

فيتلخحىالف!لهذافيست-تحرص!االتيال!ياسيةاكطوراتأنالقول

لثفهي.الا-خمماء؟ء-قوقيمبهض!!إلىالعواموصولمراحلجملها

الجهوريالعولخهايةفي-تتباورالتيالرومافيابرخمععناصرتفاع!!!ليات

الاحداثهذهنفاصيلأنإفن!يرأنبدلاوهنا.التقلإديةقوا)بهاى

،الجهوريالعهد!نالاولىالقرونفيواصحوافبثكلتدشنأ

اهـ-ا:ةإلىاكالةالفتراتفيالروءانال!شابدفع-لجبهذاوأمل

السيا-يةأف!رمتلائمنظرمعهينةزاويةمنرىويرهو،-!ذارفيقى!

الروءافياكإريخفيايخصينعلىاإت!ذرمنيكوني!دلذأيى.أطاصة

الجهوريالعدمنخماتأ-سإر-اءلعمليةمرضيةصورةكاقدمراأن

واطقوقة.ا)صاسيةوتطورا!ا

الجهورصي:المهدفيألمامةا،ؤسات-ا

إلىأشرناكتطا)قيالمؤ!ساتذه5ءال-"الذياكطورعلىلكحرف
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او.اخرىجر(ءمنبهاالطامعينالاعدا"وتكالبجهةمنوالفةت

الوطنمنتلفكلاالتياقبةالمتالنجداتكلالمصيرهـذاتغييرفيزنةحها

ادخعمراتلتربدمحاولةكلمنأؤوىكانتالاغريقةالفرديةلأنالأم

فتراتفيصنرقأالاماليونايخاقالوطكانكذأك.بهيرةكاممةفي

معارك-دوثإلىأدتالتيافارصةااطلات!د4نةكلتيدافع،كأ!رة

زطلالانوقة-فقدلرومابالذ-حةأما.و-لامي!وبلاتياقىءوبهلي

يف4الاخر"المرافيألمأتدي!صافي-ةطتأنليحداك--طالابرتتتا:-راعلى

فياجبرىاخر(-!3الىللا؟طلاق15ؤواوفيءخ،الجنوبفيالضية

ؤرطاجه.وهي3-4ال!برى13متاؤصتا-!الح
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طرأتالتيالتغ!راتإلىذلكقبلت!رضأنبدلا،سابقأ)9(ب!ف،1

تناولالذياكءيرهذاانإذ.نفسهالرو!-افيالمجتصمعتنظيمعلى

القبانل-قسيمبالواقعأصابقد،اطجمةخلاياهأيالمجتمعنويياتأسى

فيمف-طكانالذيالثلافيافائلاؤظامعنفعوصأ.زة-كلا4الرومانب

اقرنالثافيالخهفمناعتارأجديدتقسيمحلولشى،المد!الص!د

أربحة،فلةعثرينإلىبمو-بهاكرربكاةتوزءت،.م.قالحاصى

يمتل!رنالذبنأولئكءخ!3إتثنى،ر:مامدينةس!نتثءلءض(1

الريفس!دخثهلتفقدالباقةزبيلةعثرالستةأما.خارجهاالاراضي

أساالقبائلعدديلبثوما.ا*!ومافيالروءاريةاإقاطعاتأبناءمن

ندجةوذأك،ؤب!ةوثلاثينثلاثةإلىأثالثاالقرنمنتصف-والييصل

وبموص-هذا.الرومانإلمراطنونتلمكهاالتيالزراعةالاراضيلاز-إع
ئباالضسيد!دفيالاسا--!ةاتالوحداالروماز-4الةبائلتصب!اةقمهجما

وفي،ال!-كريةلا!دكل-4اادء:فيالافرادء-د؟تحديدوفي،المتوجة

لهكانا-صتفاهـذاأنأي.الجديدةالانضخابيةالوحداثثيمل

المؤ-صةفياحالغاأثرهاتركت4واجمابوسياسيةاقتصاديةمميقةأغراض

كا.المئويةالجعهة"وهـيعنه-تذبثقا)قيالرئييةا)تحبية

المئوية:الجعية

فيالنظرإءإدةنوصب،القبائلتصيفنظامفيالخيرإدخالمع

كاتقدممالذبنالجنردءددن!ةفيخاصةوبصفة،الح!ريةالتنظ؟ت

فيالثلاتيالة.جمليالنظامكانأنفب!د.الرومافيالجيقفيلىخدء4قبي!ة

كاجنديلاثآبثلائةالصربةاقرعةاجنودعددبددالمليمالحهد

القانل.علىمفاويث!لز-!اتوزع،افرصانامنوثلا"ائةا،سصاة

فإيرثفعالجدر-دالضصنىفبمو-بتقديم!ميربالذبنالجضردعددنرى

78-8ثا!فحاتاراجع(9)
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03دطفيالئامقالضرالمجوسيالهكلرفيوالضاءفيالباصبىال!و.ات

ألسياسية.اتأ!طوو-6

ؤخحعلىالرومال!ساعدتا)قيالرئييةالحواء-لببنمنكان

البدالىالمدينة-دولةسث!لبخظجماعادةعلىقدرب!مثروبهاوحمايتالا

مناءتارأتطيقهبوثروالذي،الجوريالحمدمطلعفيعرفناهالذي

المؤ--اتذظيمإءطدةفيالدا-يمااكطورتمثاساوفد.م.ق905عام

،الأخيرةا-يامحيةااكطرراتمعتتلاءمجديدةأ-سعلىالاجماعية

5-ذافياالامةالعواءلمنوكان.الرومافياطعآلةتوسبحوفي

علاة-اتون!وءرومالس!طرةت!حالتيالأراضيرقعةاتاعالصدد

افىوء-انوجدذأكعلىعلاوة.والمق!!رةاطلميفةاكحوبمعجديدة

لتطررنظرأ،دس!وريأأيداخلإأأنة-؟متظيملاعاصةمصهطرينأنة-ثم

الأنتحوأتالتيالار--قراطحةالط:قةعلىطرأالذياهـوسالاجماءجما

خاصخ!!االتيالطوا!ةاطروبأنذلك.رال!واما)نبلاءشمزيجإلى

وبالاليالجيقفيالدخولعلىالعوامساعدتاكوحيدسلمياتخلالروما

أثراءالكيرينعلىعاعدتكذللث.ؤيهص-ا-ةمناصبإلىالوصولعلى

قصاع!اءأنؤيهريبلاوتما،امحيفةإ-دنامعإرةالت!طريقعن

الحوامطبقةدعمالجددالاؤرادمنبهيرعددإلىالروصايةالمواطنة

نأبص-دتفص!لاك:لملأءطحقةكازتوبالمقابل.ةو!اجديدةبروافد

فيألهسة73المبحهتبا-خرظنماعلىكانتا)قيألهسهاءددتناقص

.اسرةعثربنزهاهالرابعالةرنمنالثافيالنصفأواخرفيفغدت،الاكل

ونفوذفىاءذووأشخاحمطالصوامصففيبو%دأصحالحققةوفي
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اسكاردلص-جماصخماواحدةلىتتألفا،أححدا33!أمئويهوحدةأربين

منصدشبنوصبذ-بةلى-دمةتدءون،جنديمئةمنذلكعلى

إلمواول-ينأءداثعفىذعلىبوصوحيدلالمتزاثدا)ررد؟هـذا.قبيلة

تلبثماثم.اللازمبال!تاداثماةجنودنجهيزإ-تطجونالذفيالرو!ان

فتمعبحيئيمدت"معحربخلالهوذلكصديردمنقىزفعأنالنبة

فيرةتظهـون-خديآ،008م.ق366ءإمتبلغ،تديلافآ-تة

العىءرياك:ظيمفيالتغيرهـذاأنفيهريبلاوكا.ء-!ريضينفرتبن

الرومانية،الدولةفيالسياسيهةالجاةعلىأي!أانعكسليلميغتأثيرلهكات

فخط!ايزيدالي.وباكالرئيما-جمةا؟لجقنواةرذلكا)ةةيرةالطبقاتتصىحإ+

اليا-ية.صقوؤثاعلىللمولاليوخمجلىوعلىالدرلةعلى

لىثررببمرريةا-داثتموا)-ص!ريا)قبليا)-ةظيمينإلىأإاستنا

اإواطخونؤجمعن.ئأأ!3اءأا+ح+(لها3!أ،أ؟إئةاجمه!ية!الممءإ"كااطاشا

لةا!!الوحداتأ-ا-!علىؤ!هايصوتونالعسكريةلا-دمةالصاطون

ةحهروء-تءحينطبةيلتسا-لوفقآوذلك.ص!اوصدةلكلصوتبذ-:4

أخرىجهةومن،جهةمنالمواط!!بحوزةا-ياوالمهتلماتالثراءف؟4

طبقة.كلزقدمممممالذينعددمع!-خا-بألمئويةالوصداتهذهعددكان

الجعية.فيأصوات-ضةلهمكانأيث:يةو-د)تستةلىةر-انؤ!ن

توسطيتر-اوحا)ذينالمرجالوهي،مئريةوحدة.،الأولى4الطبدوتفحم

%!!!فة-د-4والاكامانية1اطبقاتاأءا.سنة6،-17،كنأصارم

اكلملأثةا)ط:ةإتوصداتمج!وعيرءونإذلكو.وصداتءضرةءكالكل

يعتحول!.المثاةالجنودمنألفأستينتقابا!و-دة--يي

نةاآالمحددةا)ة-بةءنأعار!شيداذ"ناالثصيوخمنالسنفيالمتقدمرن

فقد،مظصس!افيال!ممرية،طبيصخ!افيالسياسية:الجعيةهذهفيالاشتراك
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ومن.للثاباعطيتالتياإمويةالوصداثعددنفى!مخمص

التي"الجاعاتمجلى"عنكيةتختلف،المئريةامعية"أنالواصح

تتأفهالتيالوحداتءددباخوةد.المليماحهدامنذالرومانعرفها

منوحدة186اجمالأالرابعالةرن!ايةفي!المضويةالجحمية!منها

اضايةوحداتصبعة!ثايدق،طبقاتنهىفيتنتظموالكمولالثاب

الاصخخاصومن،...المعلحغيروالرديفوالموسيقبئنييهينالج!من

والم!موناطاهـ4ةالطبةإلىالإنفماميؤهلهممايملكونلاالذكأ

عدديقابلها::ية391الوصداتجموعيكونوبذلك.بروليتاريا)9(

صة!اا؟ميةذه5مةدالزمنصرورومع.الان!خابيةالاصواتمنكاثل

منؤيهاالفرسانوصداتتتحولعندماخاصة،كبيرحدإلىكريةالص

والحواموالافىياءالنلاءمنتتألفجديدةطبقةإلىمحضةعسكريةطبقة

ونإمل!لااكروبأفرادمنأءضاءاإيهاينفموعندورها.الاملاكأص!اب

ابر-اكإيةالجيةتصححأنبضريبلي!لذلك.العسكريةلاخدمة

مجل!اختماصاتأ!لنةصهاأتخذتوأ!اص!!4،الروروافيل!ص!بالرئيي

،الكباراط!ماتخابعلاحياتهامنأصبحفةد.اداليقالجماعات

يقدمهااكيالشريحيةالمقترحاتعلىوأكصويتالحرباعلانحقو!(

محكصةالجيةهذهكانتكذلك.ا)يهاالآخرونالح!مأوالقناصل

وأالاءدامأح!مبرقهـمصدرتالذبنالمواطنونا!!ايلتبىءالاشئناف

الجحيةهذهتتمكننموبالواقع.الخ...4المراطصقفقدانأوالجلد

لنفطاكأفظالذي،افيحمجل!!مراقبةمنأسإالافييهةالتحررمن

حظيهتإذاالقانونقوةفتىتب.قبلهامنالمتخذةت15الاجراتصديقبحق

يبةضرعنهنإ-ددوثبصآيمتلكونلاالذينصالاضخام:المحدموناورياليتاالبرر(9)

.حاه*ع3المسمونلادمأوإلايملكونلاو.مللدولة
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وحداتأنوبما.ضدها)9(النقضحقكارسةسلطةلهكان؟.بموافعه

تثكلكانتالاولىبالط!بقةاطامةالمانينوالوحداتءصرالمانيةالفرسان

أيأولأ،عادةتصوتكانت.؟صابيةالاقالاصواتمنمرموقةأكثرية

أصواتكانتماوكثيرأ.الطبةيالمركزبحببجريكانالتصويتأن

العمليهةف!لوكأدما.مقدمآالتصويتنتيجةعلىصعقالفئتينهاتين

الطبقات!طحأندونيتوقفالتصريت!انالمط!بةالاكثريةعلى

نأيتضحهذاومن.بأصوا!االادلاءأوآرائهاعنالتحبيرفرصةالدنيا

ومانيالمالمجتمعفي4الثرالعلياالطقاتوضعقدالمئويةالجعيةتثيهل

...يعاتالثسواصدارالانتخاباتفيالتصويتعلىثرفمركزفي

ذإ.اصلىعاتمجلرفييمارمحونهكانواالذبناطواصنفوذضاعوبالتالي

هوجديدمقاسعلىالآن*خمدأ!ذالاجماءبالمواطنينتنظيمأن

نأالبديهيومن.ايهااينتبونالتيالطبقةلايمتلكونهاالتيالزوة

اكبرتقديمفيتثتركالتي4الطبفتركالتظيم5-ذافيالرئييالدور

المالي.مركزهاإياهمايخولهاوهذا،ال!محريةالقوةفيمساهمة

المجتحفيا)ص!ىاليالائمرافتوزيعاءادةأنفيهريبلاوكا

صةقتهالذيالماليالازدهاركانجديدةطبقاتمموبهيرحدإلىبممس

الجعيةاجماعاتأما.الياسيالم!ر!تجةإلىدفعهافيأساشأعنصرأ

اقمصينالموظفينصلاجاتمغعقدهاالىالدعوةكانتفقدا)ئوية

القوانينولإصدار،الكبهاراط!ملانتخاب،وذلل!الامبريرمبسلطة

اللم.أواطربولاعلانالمعاهداتعلىوالتصديق

الجاعاتةمجلى

والصثاشالاسرعلىيعتمدكانالذيالجا!اتءاسففد

قازرنبموجبا)خيوخيكمعندما.مث933عاميزولأنمايلبثالتقيدهذا(1)

المثوية.الجعيةعلىنمرضسوفالتيالاقشأحاتعلىمقدمأالتصحديقخاصى
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.ءوجودغ!رإ-"وكأغداحتىصويرضهؤة-داقديمةااروهـا!4ا

علىثاهدةلتكونالاكبرا)كا!نبرزامحةنجتمعابىحةمحذهوأصبرت

بالاحتفالاتزقومأنأو،الامبر!محقإح:اراةي!نالموظمنح!سكليات

صلاحياتاز-ا!أن4فشكلاوكا.برتدينيطابعلماكانا)خي

هذها--!اصاتليينواصحة-دوداقامةالأنزطاباكويةا؟ب-"

حتى،كيةشكلياالجاعاتمجلى!ليصدوكلوعلى.الثعب!يةابرالى

اللكوراتمنثخصأ03الايحهسهاير*د!الاخيرةا)فترةفياجتماعافأن

.الجاعاتثلوصاالذبنأن!ص!سا53ذ

،أ،أ!أهءءأ!؟زعاألقبازلءلمى

يقومللف-ائلامجلىفيالاجماعالرومالنالمواطنينباستطإعةكان

المواطنون.م.كانق264الصامحواليفي.جل!اتهالىبالدعوةافىامون

فبلصتم.ق241عاممناعتبارآعددهااز*ا؟،ؤبلة33فيونتخرط

الممثاينالعثرةافى-اميناتخابالمجلىهذاص!امستوكان.قبيلة35

الت!ثاريعواةرارليلمدييهتحاكينانتخابالىبالاصإفة،ا)-واملطبقة

هـذه.العواممقرراتأيأدأ!اعأء3!اباسمالمعروفةبا)*واماهـاصة

.الثيوخمجل!موافقةمملى=صلتاذاالاالقوانينقرةالايكن!ا،ةررات

ك!بهاضافبأصوتأ!بصةتمبليةالةالجعيةظهرتاطققةوفي

!الجلىاسمب!دؤجماءجم!صااطلقوةد.اطاصالقرنمناءتبارأال!وام

تصبحانماتابثثم.فة!العوامعلىققتصركازتا!ااذ!القبلي

بالذعرالجديرومن.الدولةآلةمناسايآ-ز"أ.مق264إلحامفي

متكرر.ليثكلجلاتهاعقدغارست!نأالث-بيت!نا؟تبندل!ان

السلطةبدفيكبيرحدالىيترعزكاناط!وءبالعهلاناذ

الا.ا)نصحتقديمم!ةا)صث!يوخيمارسالتيالتنةجمذية
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الرؤ"-ية:اطكوميةالوظانفتوسيع-2

كانالهيئاتمنءددمنالرو!انيةالدواةفياممبرىاالوظاثفتألفت

.وبالطبعالماليازناحاوظيفةباشثخاهوذلكمس!قل!لنطاقء!ال!ل

الذي-لالبدفةيالدولةمرازبتملسلقةفيألقنصليةوظية"كانت

تخبانوينحاأوقنصلين:خصيفيوؤكز،الملك-لمطةءيمنصا!

.الامبريوم4سلطفيفي-دتوا-ررةتنةيذيةبإطاتخمتصانويأصنر

ناإلاألمحه!الأ5لانحأ!غااطاكيةاة-فيتثتركمة111الوظائفواذاكازت

فيالراملينعلىيخوصب،ءحيفأز-دلأتخىحاختصا!اتء!ااءلى

الادفىالوظائفمنصاعدبئياسية3311-يااثنا"اتباعهاط!ومةصهـالح

ال!يوخ.مجل!ر!وءفويةالقنصلوظيفة-ى

الوظائفادنىإلىاققدمالروء-افيالمواطنبا--طاعةيكنوأ

،!رهمنوالرشربئانمنةيغانليحدالاالخازنوظيفةوهـيالكبيرة

ا)ملياالرتبذويالح!متمتع.وقدالصص!ريةاطدمةيؤديانوبعد

خاصة.رتبةلالافالاخريناط!مكلعلىيمارصو!ااوسعبلمطات

نااي.النق!!حقطريقعنا!ا!ممنعأوزحيقبخطيعوناغم

كاماطفمالياتعلىالاؤلعلىس!)حمياكانا!!ارا!كاماثهراف

اطاعةؤرضصلاحيةالح!ماص!فةكانا-رىناحيةو"شأ.الأخرين

وفي.اطاءخ!-ايرفهونمناعحقال!!امنالزاميةبوسائلاوامرم

علىوجودمروطةباطصانةيتمت!ونالرومانالح!مكانالوقترفيس

زحتبرالكبيرةوالسلطاتالتهصرفوحريةالحصانة!ذه.وظائفمرأس

احامةاالسلطةاحتراموخاصة،الرومافيالدستورمظإهرمنبارزةمظا!ر

الباكر.الرومافيبالمجتسمعاطاصةا)مفاتمنوهي.يمثلونهاكانواالتي
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كاتمجالاثاوثحباللولةوظانفعددازديادا)،الواضحمن

ضغطعند،وشولأجهةمنالمتزايدةالدولةهذهطاجاتطيع!يةاسخابة

تحملعنالقناصليحجزأنالطيحيومن.اضرىجهةمنالموام

مدينةفيالاداريةال!ؤونكافةبتهسيفوصدمالقياموعنالاعا+كافة

ت!ثاركإداريةوظائفظهه!رنجدلذلك.ا-واءاعلىالمقاطعاتوفيروما

!سزاالوظا:فهذهاولىبينومن.كبيرحدالىمهامهمفيالقناصل

الذفيالة-ءريينالمحامينعنفيخلفونوهؤلاء)11الثحصبمي!طوظائف

،،،اعامرةلأولوظائفمظهرت،والذبنالامبريومبلطةيتتعون

وهوعنهنثأالذيالاصلعلىالحسكريالمحاميلقبويدل.ق.م

المحامونهؤلاءكاناذالذكر.الآنفةالقبل!يةاقنظماتفيضابطأعونه

افهءلىمنهمكايثرف،قبيلةكلمنالمجندةالفرقتوادأالعسكريون

عندماعسكريينمحاءبنثلاثة27،عامقبلعددمكانوقد.!خدي

اربعةيصب-حصىيرتةحثم،رجلآلالفثلاثةمنتتالفالقرعةكانت

محامين-خةيصبححىا)مددويتزايد.اطامىالقرننهايةفيمحامين

عامحتىال!ددذ)كويستمر،جنديآلافستةمنتالفزرعةيقاب!دون

الوظمةهذهلهااوجدتالتيالاءراضتفسيرصاولناواذا.ا؟اعات

.مبررخيروالثالثالرار-حاقر!ن1فيالايضاقياليلا!وصحفيوجدنا

وحلفاءهارومامديضةغددكانتالتياتملاحقةلةالطواطربانذلل!

المعاركقياهةعلىللاهـافرثيينحاكينمناكثروجوداقتفت

وظائفبأنويقال.الداضلفيالاداريةالاموروتصريف،اطارجفي

.88حةالصةانظر(1)
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الىالوعولمنالمحواميتمكنليماوجدتالعسكرلنالهاميز

كازتمغلقةالقناصلوظائفلاننظرأ،الرومانيةالدولةفيقياديةمناصب

قرنلمدةالوظا"فهذهسثغلواالذبئالحوامءددانالا.وجوههمفي

يدفحناالذيالامراشخاصستةيتجاوزأ0.ءق،،1عاممنأعتبارآ

.الرأيهـذاقبولل!دم

الا!ةاعادةتحاولالرو!ايةالدولةأنشى366عاممنواعتبارأ

الكثيرجازبهاالىاحكرييناالمحاينقيامافقدهاالتياقنححليةالوظائف

بسلطاتالمتمغالعسكريالمحاءيوطمةزثائأوتنبذ.سلطاتها!ن

ضباطبهفةؤيهالحدمواا)قطحاتإلىالص-عريونالمحامونويعود،قنصل

الضفولتلافي.بريرمالاهبسلطاتالمتمتعهقالبهارالح!مإمرةتحت

اطلقجديدةآحاوظيفةاثتلمةالقنصوظيفةفيمقدمألوحظالذي

اط!ث!ريعاتباالاهمامفيمت!مرةاسالهكازتالذيالبريتورالممصا-بهاعلى

الامبربوم4ر-لمطالتمتعلهبقكانانه.وبماالقخصلعنعىئهاوحملالمدنية

وان،الأمرلزماذاالجوشاحدبقادةتكليهفهبالام!نكانفانه

ينتخبالبريتوركانالحهوموعلى.ايضأالأخرىلالقنهوظائفجمارس

المئوية.الجعيةفيسنويا

مزدوءةوظيفةالجهوريال!!دفيظهرتالبريتوروظيفةعلىعلاوة

مههتهماجراءموظفونالاصل!با)راقبونكانوقد.المراقبوظيفةهي

المئوية4ابيالىوعهد.-نراتخسكلفيمرة98أعغلما5الاحهاءات

نف!ىعلىولايتمت!ونثمرأعثرثمانيةمهتهماتدوممراقبينجمانتخاب

منجزءأفةالوفيهذه)نثاءكانالواقعوفي.الامبربومبسلطةالبريتور

.المتزايدةالرومانيةالدولةمطاليبإ-داطايهةوطمةنوبحمماية

تحجيلبحملياتالضمامفيالقناصلماعدهمهمتهماصبحتفالمراقبون
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قيديداليوباك،اجم!بااينتمونالتيالةبائلببوممتدكات!الرومانكافة

هـوو؟.اك:يةالججةفيالتصويتفيو-قهمال!ص!ريةءدماتهم

حت-!الرص!رالمحابنأواكلالقضأويتوراليرلدىي!نأتوقع

راختصإصاتاشبهكاناإرالبينسلأنأي.إ!!امهذهلانجازالوؤتمن

ايامزيالممتايمتعلىيبةالهسطرحموضرعفيخاصة،أ-"الماالدوائر

اإراؤبةصياز-إعدويثتد.الاؤرا؟الىالدولةءقودوتأج!راطروب

قواثمبتنقيحلالراؤميني!!دعندما.مقالرابعالةرننرثايةمناع!بارأ

والحامة.اطاصةا)ناتقمنسلوع!موبتدقيقاكيوخمجل!اءفهاه

هـ-ذاانوبما.الاولىبالدرجةالاخلاؤيةالإصيةمراقبةيرضملو!ذا

ذللاطفات،انرافنإلىمنممانتقلقدالقناصليمارسهكانالذياطق

.وخاكمجاساعص،ءعلىناصلا)ةسلما"ض!فرخض!ن

مدينةفيا؟وورياحهـدافيمرةلأولاد!لمتا)قيالوظائفبايئ!ن

وؤايدالمدينةاتاعأنإذح!4أ3!االادار!يآاطامنصبكانروما

علىللاشرافتفرء-ينهوظة!نوجودتضطابؤي!كاالب!ديةالادارةء%ء

الث!رطة.علىالا:سافء!امإلىبالإصافةالاسواقوعلىالعامةالالا!

آخراناضفانموايهماايضافأنمايلبهثثمالبدءاثنانفيالح!مهؤلا"عددكان

.العوامطبقةمنعادةالأولونكانبيما،الحواصطبقةمنيتخبان

إلىكانا)خيوخمجلىفيمقعدثرزلبحقبخمي!زمالجددالح!مويتصف

واجباتنفسؤكانتواباخ!3أما.الح!معباركللىوقفأاطينذلك

.العواممنالاداريبناهـكام

الخزانمناصبالرومانيةارروأةاوظائفمنالاخيرةإرتبةافيوزأقي

وقد.الجرائمؤضايافيءنهمنوابايحينومالقناعلكانالذينا!ء!ول،330

-زاناربعةإلىا!ااءسا)قرن!ايةفيالموظفينهـؤلاءءددازداد
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حاك!.مرتبةإلىمرازبهمورفحت،الثبطريقعنتينتخبرأص!بحوا

كساعدفيبالعملصنهماثنانفانفرد.بىخمالاخ!صاصاتتوزعتذلكوبنتيجة

وتأمينالجنودرواتببدفعويهتمان،الحربإلىيرافقاكهمالقناصل

العاهةالاموالخزنم!مةيمارسانالاخرانبقييما.القطحاتالمؤن

.4ثمافاطزانءددأصبح264عامحواليوفي

كانوافهـولاء،وظيةخ!3طبيهعةعنت-تمسكلةأ!هناعلواجش

ولا،بنعادليمواطنبنإلىاز!اصهـ!ارورديصحولون-نةقدرها،دةينتخبون

قدرهافاصلةزمتصةفترةمضيليمدالاالوظيفةلنةسا؟ضخاقيماعا؟ةيم!ن

يكونبيماذخهيا!القناصاحدحمفترةكانءاوكثيرأ.سنواتثس

المقاطحاتفيأو،روءاخارجا)ص!يوخمجاسب!باكافهء-ممريةعة3في

.ىخرلال

القنصليةعنيتخلىأنالقفلعلىا!روريا.نكاناطالةهذهوفي

يحت-ارهالذيخيفتهإلىاسالهرسحلموان،العس!ريةاطلةقياثةوءن

وحن!"خبرةاظهركفءزائداتدا)،أناليدفييومن.خالثيرمجلى

علىيحودلا،4-إةك!ؤاتبنةسلايتمعقدبآخىر،القتالسا"اتفي

!تاإصاملىالثيهوخمجلىيلجألذلك.اكوخاةائدةبالةالرومانيةالدولة

فيتابع،محدودغيراجلإلىمهتهلهيمددبانصإص"كلحاملىالة.!ل

الآتويسهىالقنصلمركزيرخغلكانانهلو؟اممالهالقائدهذا

تطبهميقةالثيوخمجلسبدأالذيالمت!جاوزهـذايلبثوما.35!ولهط9اول

يعمأنيلإتما،نابوليمدينةعلىواقىالامنتيهاطروبمناعتبارآ

.الاصرىالدولةوظائفإلىوينتقل

منء:!رآءددأاتجمعء.-تال!كبيرةالح!موظائفإلىبالاضا!ة

والكتاب،القنصا!أواإلمكءهـافؤب:مثلاقيورألثانويينالموكلفين
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موظفونيوجدكان.كذلكالأمورالروتي!ةلتنفيذاعبرىاالوظاثففيالحاملبن

العامة،والاصتفالاتالاضاحيعلىيثحرفوناجاوتحةمنهمدييون

ميادفيفيلاطمنفسهبالوقتيمارسوناكلاصططقةمنهؤلاءوكان

.الأخرىالياسة

الححجهازفياحد!تالتيالجديدةالوظائفخلالمنالمرءيلا-ظختامأ

ر-سعة.افرادهينمرتطورقييمحاجاتلتلاثمأوجدتأنهـا،الرومافي

اكضاربةصلاحياتهاوتح!دظائصالههذ،كثرةانالواقعيثبصتذلكومع

مدةضرورةءنناب!أي!نلمالاصلية!لميهتالقتاختصاصاتمعاحيازأ

وذلك.ءباثسرةغيربمورةالثيوخمجاسمحالحيخدمكانليل،فى-ب

ارتفاحوبالتالي،صلا-ياخهموتقلمي!!القناصلنفوذاكأحافطريقعن

.)1(الحايهةمنصبفوقالثوخءلمسسلطة

الروماؤ-ةانينوأ!مويعألتثار-3

ءؤ-اتعلىالرومافيالمج!مععلىالط-ارنةا)خغيراتتؤهسأ

هـذهكلاقترزتبل،الحامةالوظائفتو-يعوءلىالدينيةالدولة

الذفيا!خىااهيالثصبمنبهيرةزقاب؟طاوتعلقتالتطررات

و!هالدولةوظائفلوز"فىالعدالةل!ضكحقيقجمدم-موا

ي!منلم11لاآأاافالمؤكدكفاكومن!ا-الاينالمو!

بقاءز!ءنالتياطاصةوالقوانبنا)ةصاريعاستمحدارطريقوعن،جهة

،تطبية"او!!الجديدةباإء

دادولةاعيانءوصوعفياطالكاهو انط!تالتيوا(!ك!سة

رومافيوالمتقالدالحاداتفان،لمجتحتودا)قيالنب!يلىالطبقةحبطالي

الرومانيالجتمعجوهرتفحصناوإذا.الارستقراطةبهذهتأفىااقلتكنلم

.85-8ثعىاعلأهرا-93()
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بالدرجةكاؤتالافرادبينيزبطكازتالتيالرئب"القانونيةقةالحد6انرأينا

اطواص.منالنبيلىاعضاءالطبقةنحوالحوامبهادانالتيالتبعيةءلاقةالأولى

يةواولالماعدةبتةديمملزمأكان135،عولول3اطاميأوايىدانإذ

مت!ينةبقيودالطرفينيرليطال!فهيالحقدهداإنوبالفعل.)1(لزبائنه

يقاضيأنالتابعيرغبوعندما.القرونع!روالتقالدالعاداتارس!!ا

وفيتفتماأوليلتةتفانهالمحاعطريقعنبحقيطالبأناوثخصأ

تفدممهووسائلنفوذهبوصحوادلااخلاقيأملزءأكانالذي"ام!

يكونؤوليةا،ذه5مناكءلمصالأرليحاولوعندءا.التابعهذاتهصف

يربط!.ارزيابعلام6ال!رفيالحةدبحقاثمأاقترفقد

القرونفيالنا-بللصراعدرا-بءفيلميرستوسلا-ظوؤد

يظفروتتدماا!أحوابان،وا)حوامالحوا!!بيئالجيوريالع!د!قالاولى

الاس!تفادةباولونلا3صموأجت،بدورح!صثجوناااطومنامتيازبانتزأع

أنلنازفصالهامةالملاصفةاهـذهولحل.عيهحصلواالذيال!--من

ليصير،ءنأانذاكاروءافيااقيحفييدوركانالذيالصراعطبيحة

-كثرةعواملكاتفي،ماليوالمؤرخصورهيرةح!ماالايجابيالاتجاهفيدومأ

الوزوففيتا!-ثةالموروأثكصيةاالحلاؤاتبقاءو!املا-!راتقاليدصااكل

ككلال!واميسهىوءندما.السياسيةوالاعرافإما-اتاتطور4وصفي

بيناطواح!!يحتكرهـإالتياللطةجزءآمنالازلعلىثملأنةينتزعواان

الخسصوءخاءس4الأظفالقوا)بأنيحنيرءن!ذلكفان،اردحم!م

اليراعأحداثأنذلك.الانجاهنفسفيذ-طورالياسيةاطياةفي

أ!راعأاهذاأنتخنتجأنلنال-صحالعوام4صطفالذىالاجماعي

.77صاءلاهرأجع(1)
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يردكانمابقدر،الاصلجثمنالما:قيةنظامهـدمب!دفيكن

مصالحعلىا)صهرهـؤوليةبيد!كانتالذئالاشخا!أولئكاصحبار

.اطفعارثمحلخهموصا؟ارسواأن،اضمعبام!ن!رالاعا؟زء

نقهخمهـ37وأشمارتا)-واماسياءسببتالتيالرئبيةالصخاعربىنمن

العوامفلا-وااهـطرالتيالديونصو!مبكانالجيوريالحهدؤجرمنذ

الؤبريغياصجمملي-ببتسديدهاعنعجز!وبالتالي،اطواء!مناستدازخهغاإلى

ا)صصرلة.اطدء"اداءاؤخاءءزارء"مءن

اللاغراشنج!كاكانتا)قيلم!تالمت4ضرب:ءءذلكإلىيضاف

أنهالوافحلمن4واز.ؤ*لإشا*واماطبة"كواهلبهاناهتعسكرية

ولا،اطدمةاور(ءيرخةاص:نهاالرو"انا؟:ودكانا)قيالزهـ-دةالاصورلا

المحاصيلأما.ديوزثمفدلدفطيمكانتااحاركغنائمفيحصص"م

كلشاالةلملأحغابإذاطانتا-3؟ءنفلملأةالاسلاءالةاللازص"الزراعية

يلة.اصو!ددآحقلى

الثيوخمجاسإلىا)-امتيةاحاروبعقبالرومانا)فلاحو،نتةدموقد

الدا:ينمصالحيمثاىالذيابرل!هـذاولكن.ء:مكماتءةجمفاؤيهيرجون

كاتوا)صتي،اإثكلةنحلتثصاريحعاءررارعلىالموافقةمرارأرفض

وازاء.موافةتهاإتونا"القبائلجمعية9إلىج!بهاتقدءواؤدالمحامون

فثوا.ؤإ-يةا-راءاتاتاذالىالعواماصطراث-وخاءلم!تعتت

الدولة.عنبالانثقاقوهددواالفبرعإرالجافيولومهـضبةنحوبلاح!3

ا--ديعينءتدمااتهديد!،رودفيهاسيذكلنا)ثيوخمجلىانوعنرى

المكلة.هذهطلديكتانورأ!ورور-حوسادءىالص%ام

عببدأللخواصبدبنارفطواالذبئا*وامااص:حالواقعوفي

الدنذلك-دادءنءجمزمحالةفيالرق-قمخل!اءونكانواامماأو
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368حواليوفي.الدينيةالدولةاكأفالاتتحددوالتييصبالخصص"

تأئصرطأعض-اءثسةالىعضوبنمنابىخةهـذهاعضاءعددزيد

*عطعهأ!اول4الأوغوايافيالقانونا-طةوبو.ال!وامطبقةمننهفهميكون

مناصبالىالوصولالعرامكثلوااشحإع.م.ق003ءامصدرالذي

العيا.ال!ثانة

كاتا)قيا-ء-فواا)ة-سأ!ألمناثررباحيكاالذيأقانوناأما

لفرخمهبإر-تهاسمالامبر4بإتاكخع!تواطصكامالةضا!لباستط-اعة

إيربانؤاقانونعاجمهنصالذيتئنافالايحقفيكألمرجادفقد،طاء!م

اتفا:-قالثبلاؤرا-أصبحوؤد.م.ق003عام4/،\عا+314

إلى2الاهـكامهـذهثتأ،ةونالذيئالا-يخاصءنوا؟لمدايلاعداماح!م

مدينةعلىمقصورآكاناطقهذاأني!خةزرو)-ن.ا؟ياتمنجم!ية

((ما):ثمربو"المةد--"ينةاإد=دودلهمةرروث-جاوزولاوحدهـاروما

هذايصا"الذيالمدىكانوههما.خارص"ا)روسريةا)-لمطةفود-ث

يمتلكهـ!كاتالتيالقرةانإلىللاشارةيكفياصدارهؤإن،اقانونا

.الصبعلىءطلقةتصد!الرو!انكاماطكبار

قاسب"ضربةي!تبر،ا،ثويةا؟ية،زضن!جمل/انمنالرغمعلى

بث!ل!زرر!االمزعسةهذهانالا،في14ابرب-الروفيا):لجيلىللار-خقراطية

وب%وذللأه،بظلاماخهمللجهرالعواملفقراءالملانمةالفرصةالاثحلءن

الةراراتعلىاخهوتااجراهـسلإاتفيلىتبعكانالذيةيالطبالتسلسل

،أخرىنا-ية!نالجعيةهذهعلىا)ثيوخمجلم!ولاثصراف،ناحيةمن

ا!اعفيالمثطرصءننص-باكبراملاحرافسحالتيالمجالاتأما

المحاميصفةوز!ف.1(اافائكاومجلىالمحاماة4وظيةكانتزقدؤيها

كببرفا:ث!ريميستةلإل!11علىتفمهياإهونونقا-وجبالةبائا!مجل!حصل(1)

!ي!ة.الثيوخمجلمىتد-لاخيث،المئويةية31ب-ت-خعيم"زتما
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علىن!ححرفانأيف-أ)1(و؟!نأءوالهميده.علىالداقيضح)نبحد

ثلاثص-دوثمنرومافيال!ببهرفيف!!كاناذياالاسفإءمدى

سبوريوسبهاقامدشوريةغيربو-إئلالسلطةلاغتصابقا!تفاشلىءاولات

ءإملحوسمارتوماركاوس3،31ساماليوو-بوربو-سا478عامكا--وس

وتذلمجر.ا)-وامإب!!اتحقيق-إولوااذفياالحواص!نو!376

اط-3وزرضال-إط-ةاءت!اببممم!اولةثغمالأخير!ذاأنالم!ادر

عنء!زوان3أروهـاماكماءاد!:ط!ساءباحما--لملأقهوذاغاالأردي1

صضرةممنصةة-4إلىيلقىأتعقوتءوتكرن،د!خ!مف-درد

الس!صتيه-الميسيهيةاا؟ينوبالة1،-مماة4لملأحصالاصال!يئالةووصاءت.-عالية

بع!قءخهمالمديضبنبمنحاررواماعنا--مفاف!هنم)2(.ق367عام

الاراضيرؤحةإ-احةوفديد!)3(الديونوا؟قاى!-إهـلةالمفلمكسوط

135ءنلايزيد؟طيمتامموهاأنللأفرا؟يم!2،التيالعامةالزراءية

وظيةقيإلىالوصولصشالعواممنيمذال!إلىبالاضاؤ-"....هكتارأ

انحىخابعلىاصتنا؟أتمبلعاصيهمضصوىأ!ءنأذللأاولكن،لملقت!ل

لهسعاتلي*دوؤجما.القنصلاضيفةلوا)-اليةا)صمنةفيس!--وكطالمحامي

.)4(يأ-ا!عرفأالقنصلفةلوفيإ-:اماأ-دتوليءاي!:ح

الحمتية-اإ؟-ينيةااقوانينااؤرارا؟ى4اطةيةوفي

.87صاعلاهانظر(1)

.نأ.ألأأ!أزم!،خلماافي!غ.طأول3المحاهـ-ينإلىزصبة(3)

*س!كأ(ع50ااا،أ)ه!،أس!أ)أنجداال!خصلبه-كلدمقاذون393أ-امافي!در(31

ء-وديةالض-إهيحنيوهذاطتا-ءتهكافةعنلدا:نههذاتحلىإذاف!اا&ءبممنا،دينفيءي

ا،دينين.ءنلم(واطنن

.م:.721عام-كأوا-دبآنلميةالقنصفيفتنوامو511ث-شلم1(أ)
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الافىيا?نهمظفرأناذ.انفس!ااالعواب!نان!ام--دوثإلى

ونكلونطةءنمكلنينفصلونجحلاطرا!امعا-ياسيةاالماواةببع!!

بنالقواتتضمف!االتيالاصلاحاتأندلك.اما)حهفقراءمط-البعن

ة-دعايهاا،ترتبةالفوائدوانةإمحطالد!نتةجمفوخاصةالذكرةالأنة

،اطراصمحالم!جمبةفيووخد!ارف-أالعواماثرياءءصا)-أصاب

المقبلى.الكلواممطاأبكأديم-ب!معنللدفاعأكثريتعاونونوجرلميم

يذثددونريا؟تماحهدابدايةفيكانوااطراصأتوالمهروف

قوانبنوجاءت.الزوابمطريقءنط:ةن!مالى*النفوذ"ناحوام1حفي

"المعقودةالزيراتثسء-"ء!متؤعدثسالاثقاللوء-ات

بنقصلةاطوااطروبإبزث-هـاطواى!وفد.تخلصتنطؤكنافراد

وابخا"ثممبناتهمبجقئشمصل-خهدامنأنوتأكدوا،افىوالباتهداطةي!دد

العقب4هـزهنرؤحأنا)طبهيربمنوكانا)-:اممنالأثرباءعا"لملاتبأبناء

م.ق5،4ء،مالفاا-لءلمىعليهوافقالذي)1(القانونطريقعن

ءنهالنانجايئللابناءبححوكان.؟ولأحاولول!ظالى!!ي4وأتقدوالذي

تلالرهـأيتبينتا5من.الا-تماعيةوالدمرتبةبوراثةالزواجهذا

ا،-الهوأنخاصة،ذخفاءلاخذتوا)حواماطواصطبقتيبينالفرارق

.ابئءحطبقاتتحديدفيهامأكأصرآأصبح

اطواصسهطقةإلىاوصولساا)حرامةينيرةفالذيالحاجزازيلومثلا

تنازاءعلىدامالاةالىاطهـاسيضطركا-فأك،الزواجطررصعن

آخرالكهانة؟نتفقد.الدينيالمجالفيوذلكالعواملصالحمماثل

اتلاقماعلىالرابعاقرنا!ابةحى!رموااطواصلامتيازاتءحةل

المةدسةال!-بعلىالاثمرافالاإحوامقاحيكنوأ.وجههمفي

.*ءطذولأءاول+!ءاصانكاؤوقانوناسمعليهبطلق(1)
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ذإ.اطواى!ط:ة"تناهنى!ثورية-رصنتيجةكانتا!اسلطتطوا-س

!دةاإصاءحق"و"اوليةسلطة"وصا!4-إطضالمحامونتلةى

صثخ!!أيمحاع!دومماسيقت!نباخهما*واماافولقمإلىا-لحنادأ

اكإفةالامضيازاتوبرا-ط4.المحاءييمار-"الذيالنةضحقملاقي

.مق387عامهـورتنسمياقانونصدورب!دوخاصةعا!اافىاءون-!لا)قي

فيالجلوس!قسلطاتهابينمنأصبحا:.الونيفةهذها!-4أزدادت

وصق،ام!امصااطحابوالةاء"لأءتماعا!مةهذهةودعه)11الثوخمجاس

افى-امينمنجحلاطقوهذا.القباثلجمكليةامام-امأيمقافإة

اكبوباك.الح!م4علبيقدمافيرافأيضدالدولةلم!الحصرا-أ

ح!مبرزبتءخعونالقانوندور!تاريخمناعتبارآالمحا"ونأعبح

الروهافي.لثحب

تابرهتفة-دا)طوياةجربةا)ةأء-االنظريةالناحيةمنهذا

ذأكءنع!رص-؟"مثؤوءأوسط-أحلأ!كازتافىاءاةوفيفة

فإا)روواموصولالىبؤدأاخ!-!اذ.مومسنورودورالكص!رالمؤرخ

افى-اصاةسلط")سضخدمتؤقد.اطءوميةاإؤ-ساتفيكاملصوت

ء3ساية!دا)قيالاجراءات4وصفياصقفابولاوربةافىطاطفترةخلال

الاؤ!علىيؤثرواانءادة8النبلملأبا-بطاء"كانإذ.اكرربماءدة

ق-بوا-طةوت!طيالازءلائهامالبايقافرقرم)!المحاميناحدعلى

ومجلىالمحامين!نكلأانذللا!نجدومع.بهيتمتعكانالذيافيتوا

ر؟تالالتحامتحةقيفيايجابيشكلفيالوؤتبنةسساكلواقدالةبائل

اج!زةالقب-ائلومجلىالمحاماةكانتواقد.مكفا-4وتوجيهاماحرأ

وكان،الشيوخمجلىجا-اتالىبالاسماعا،ممحالنةفىحقالمحاميس؟ار(ا!صي9)

.ابرلمح!؟ابعنداليدءفييجلم!
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،ا)طبقات!هساع-!-لى-أباعتبار!جاءت!ييةبا)*وامخاعةص-شمية

الأ-رىوالمؤامساتيةاطا3وظائفجازبإلىتدخلانماتبثوا-خما

ثألات-ظ-جذلكوح.الرومافيب1)ث4ل!ؤءؤ-صاتأصص!ح

ذإ،ؤحلأد؟قراطت-أد--وريأطانجعآانرومايةالمؤ-صاتهذهعلىنحؤإم

زو!عحيرحدإلىعمالاطواص!قةقادةحالصوامافىيا،افتحاان

علىالروءإفيالحملةلآواءطى،ازئل-"السلطةصاحجةا)مامةابمحيات

نأا)ةواءلايمكننااطلملأصةوفي.المحدداطيالار--ةرطابصثاا)تفض

عليهءاكانتيماثلد؟قراطجمابثمملذ-يركانتالروءانيةاطء:مة

.أثد:افيبربكاسح!:ء!ة

ا؟2:رياص!دافيتحتالتيالخثحريحيةللا!لاحاتاتروراكأخامنكنرة

والاجيعيةالد!توريةأتط:راتاأن،عناءسهـاابرزعلىالاحأتأوالتي

ولافلاحينالمدينةفيالعراملطبقةم!-بتحقيهقء!ان!جإثاكاالقرن-ى

ءواكمجاساطةبارتةرالممثاةاطواصطقةان؟.الروءافييفالىفي

يرتبهاالذياقدرباإلابدها!ا!خلو!زوية-دردةبرواؤدل!غأظفرت

ربطهتمقداكطور!ذاأنالمرءعلىفيفىولا."ال!:ةالاصطدامات

ا)قيهوانينالةاس!اء!صلمدتكثيرونو-يابونزادة4فصوصا!،ثدإد

لنالابدالتريعيةالاكالهذهتإمعاىالآننأت6وا.اصدروهـا

القرنمنضح!فحواليفيالروءانءصاقام4!اصمحاولةعلىزظرةنلةيان

بالممعرؤتثثيرة"!لهح"ثمرلى-ءفيا)قوانبنقنانأة.مقامخاءس

.ثسةالاثنياللوائحؤ!ازين

:عثرةالاثننالاوائحقوانين

بم-عسلم!يهةوراءي!ءنالذيالحقيقيارراؤ-االحقيقةفيلانعر:

ذلكمنا!-دفبانويةالالاعرةالف!وةهـذهفيالروماف"وانينا)ة

ازوهانبأنزظنأنلنايحقذلكومع.اطو)ى!ح!مكحفصدوضع
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التطررفيسبقو!الذبنالاغريقجيراخهمأفىاطقوقيالعملهذافيأقتفوا

-!راخ!-مبدساتيرالرومانخأثرأنبغريبول!س.)9(قرر-بيبحوالي

أخرىصضار!"ءخاءسمنممزلمةواأنهمطالماالايتالىالجنوبمدنبقاغر

.اكال-بيلطلىالصممرياخنظيمواوالةنالدبنمظراتفي

!أحأ++أحخح!لةخا!برر!ةص!عثرةمنتتألفلجنةإلىعهد

،الواحءثسةفىالقو)نينبنثرفقاءت.القوانينثصريعةو!حبمهمة

يرأصهاكانلمافةلجنةشكلتفقدكافيةتكن!الالواحمذهانوبما

وحازت.ا)!اجديدينلوصيناضاؤت)2(أيضأكوديوءلطابيوسالقاضي

نافذةاصب-توبذلكعاج!اعر!!اعندالمئويةالجرجمةمواةقةا)قرانينهذه

اطثب-منلوحأءصرازفيعلىالقوانينودونت.الثافيالقرنصىإفحولا

ت!رضتالقوانين"ذهانيهلاصثكوكا-اققلإديا!ءلماء:!ااشتةت

فكرةز-طبتفرقةاستهاداتالاحاليآمه!ايبقوا،تاليةاضنقيحات

تكنلموانينالةهذهانبالذكروالجدير.ا)قانوفيكأواهـاعنعامة

4والجنافالمدنيةالقوانينطأببم-أكازتبل،ا)كاء4؟حنىدستورآ

المم!حة.4اطقوفواعداةابحضإلىبالاضافةنذاكآادائدة

مدت-ةإلىار!لتيحةالثسبو.ضرفةالم!الاجنةان4ومانصالرذتالمروتذكر(11

من3الى"-ذاانفيهربلاروكا.!ولونالمثرعوا!شلتدرسلح54ءاماثينإ

اخالش.االروم!نالكتاباعاخش

ادضةقناصلأتمهالأولىاللجنةممللهوانلاصححةأيةالثااللجنةانشاءيعتقدان(2)

اتصل!الدولةة!بيروظائفاا-ةلمهوالذيناصىاطو!نوسكودالبهيوسكان.ا)ضالية

فيا.الفغراد--الوا)ثيوخمجلىبتطهبر293ءامعصاقبهتهعمدفيقاموقد.دةعد

--ابنمامتقولةاتا)!براكروةولةالىاالمتالثرواتفةواضحا،القبلىوالمجلىالمئويةالجعية

رمما.روكابواريخهالىاصليقا)طربيفخا.واليهالمواطشوات
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فهيالتسلسل4متطفا)صبكمحكمةجمللمننالقوانينعتبتوقد

ثسريحةفقراتعنهتنمالذيالهحصعمنباطةأكثرمجتمععنتكف

أصح!الأولالرومافيالقانونهذاوجمو-ب.الابليةحمورابي

اطنننايو!كلمراوأعطت.الدولةضبنوواباتصقوقالأصرارالمواطتين

ابر-اللهمتفحعندءاالاقتهطثيوثاطثماخيارلخديدمجالآ

ءلىاطصولمنواقىو!اتالاولادتم!ن؟!والعقردالوصياتلكتابة

.الأبسلطةمنالتحرربواسط!ايؤمنونثمرعيةوسائط

كانواعثرةالاثتىاوائحاشريعةواضعيأنالقارىءعلىيخةىولا

الطحعلىحانونالةتأكىدنستضربلالذأك.العلاا)طبقةأفرادمن

اإدارققابي!!مفيالدائفيئوحقوس!!مالهاربينالمدينينباعتقال

إثس!ءالاعترافالقواقينكلذهلزف!!وبالمثل.دبونهمت!طيةتط-يوا

بقاء-دةا)ررءلوت!ابع.نحتافصانطبفينمندربنالمن!الأفرادزواخ

التياقديمةاالرومانيةالتقالدمنبالكئيروتحتة!،القا-ية،نيكسوم"

إلمثرور-اتامنالاقتباسمحاولتهرغما!ومافيأإفبانعلىتدل

حالكاوعلى.جدأبدائيةهرحلةلبمايزالالصولونيةالاغريقية

تصبحاإقانونامحرفةأنفيآالحوا-ةقهالذيالضئيلال!بيتلخص

تفسيرهاتستغلمحينةفئةعلىاصكار!ت!دواالجيع،متةإولفيالآن

لصالحها.

المؤرخؤيصورهالياسيةاخاحيةامنالقوانينهذهعلىالحامالحمأما

اخ!باتفيمتضهأثس!لاثنىاوائحابأنا)!ايم)11فراقىالا-تاذال!بير

يعترفاإشرعأنالمك!علىقىيبل،وعوامضواصإلىالرومافي

منيتحققأتاإرءيستطيعالعموموعلى.الانةصال5-ذابقام

34+ك!ول3أ)ولث!حأول،ولولاهـ،أعك!ول+لأ؟4)ص!ث!8"س!9+!إأ.3!5*.3ح677.7-يم(11
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-.بالنفمح!4الرابر-ينكانواال!وامولااطواى!لابأنهالمذكورةالقرانايئ

الدولةءؤممرةوهوالمتنازعبنالمارؤ-بنمنأعلىءخ!سأالرابحكانبى

.الأولالروكلافيإةازوناهـذاأ!يةت!!ناةءرةا3هـذوفي.الرومانية

منو-ر!خهمال!وامطء4أءافيوجهفي11،ءرةهـذهوؤة--الح!قةوفي

أكثركانذلكعنءوضآربحى"تمصاولكن.يرصونهالذيكاذواالت-اح

عمما!الآنظتمهـا)ترربفقد.ي!وامظةرمجردي!ونأن-نأ!ية

هوذإلم!منالرابحؤحن،الاجما!!هينالمجموتينكانأخرىمرة

مناص!اتسفدوالتيحع13أ،ل!ا!غأاسمطاي!ايطإقأصبخالتيالدولة

ا)وروامطمبقتيؤوقك!لالأتالرومافيا)ثرربوتةف.ا)ص!ب

.واطواس

والحفهارية:الاقتصاديةراتألتطو--ب

إ-تءدا:ومانياالمجتهمحعنص:رةءصركاالافاثحالهل*"ثهستةدم

اشوماناإواطتيفغالبية.الأولىبالدرجةزواعيأءة!عأكانأنهء!ا

بتقديمالزراعةجانبإلمىمونيكوتالمبالايفالرفييهثونالمزارعينمناكازو

المستفدكانالحقيقةوفي.الأصرلزمك!الرومايةالدولةإلىالجنود

الصخاعطبقاتمنأكثرإزارءيناطبقةالطويلإيااوراتو-دحروبمن

المستعمراتأ-%-لج!الأولىاط:قةاأمامالمجالان!حفقد.الت!-إرأو

المواثميوقىبيةواكلصلاكهاالزراعيةالأرضحمارا-ةفيوالوسعا؟ديدة

-ةية!.إلىيعودالثيرخمجاسفياطواكر!طبة"ازدهـ-ارواحل.ؤيها

الرألصياليينمنبالأ-رىأ:الملاكىينكى.(رمنأصب!واأفهمفيالأكلر

اإدن.فياكب-إراالمتمولونهـؤلاءماركطذأكةلىاضافة.الزراعبن

ءرتف!4بفوائدالةلا-بنصغارإلىالأءوالاقراضعا-باتالايتالية

وكاأ.بالمئة8برواليادشيةف:نهاءثسةالاشىالا:ائحثمريعة-ددت
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الدولةاضطركاا)ط:4بهذهضقيهدوني!ونواأالمراليينأنفيهعثل!لا

اخصفاإلىخفضتثم.م.ق357ءإمأخرىمرةفرص!اإعادةإلى

نءالايتالياقي-فياممبرىاإصاعفاتانثأترأيناو؟.أتقرب

فرضإذعايهمقىاكتالتيوالفوائدلديونالمزارعينصغارتديدمثكلة

.اثمحون!!ار-ثمصر!ةرانالأ-بنمنكسثيرفيسدادهـاعنءجز!33عا

الواطنبنومساءدةتخفيفأةالقابالاجراءاتهذهالغا?!لكاناليوباك

ضر!ةأخرىنا-يةمنإ-ءولينواالمراببنبةبالفوكازت،ناحيةمنالفقراء

االيسينن-أ!مانونصدورمنغمإا.وعلىأموالهما-لممارام!نياتمنتصد

فان،ا%راعيةالأراضيمل!صة-جميحددالذي366عاألسلاكتي

الروءاكني.ابرتحفيحسابهب-بخطرآتصبحالزراعيةالرأصإلية

المالي:ألنظامءنضو

أموا!اتوظيففيفتجهأاليةالرأسياصالحرطقةأنالملاحظمن

الزراعه.علىعامبوجهصرتاوبلاكجاريةالأ!النحووا-غارها

!-ءمنواصعنطاقعلىالخارةبممارسةا!ومانصصالاةعدموتتضح

المحاهدةقىكتؤقد.قرطاجةجارتيامعروهاعةدتهاا)قيالمعاهـدأت

ئ-والمتاجرةاررخولاحريةالقرطاجيينلتجار809عامالمحقودةالاولى

لكجارا!لعاهدةنفىزروطلاحينفياللاتيومومناطقنفسهاروما4منطة

مرافىء!قيهلية.عداءاالقرطاجيةالامبراطوريةفيالمتاجرةحقالرومان

الغربية.المتوصطالأبيضابرمناطقنحوالتوغللهميحقلاكان؟

بالوصولالرومانلكجارالقرطابينحماحبصدمالمقيدهذاتفسيرويمكن

التي8.3عام-دةمعا!أما.افريقياشالفيالفينيقيهةالمرافى"إلى

الخ!اريةباء-يازاكمللأخيريئجديدمناصتفظتفقداقرطاجيبنامععقدوها

نأبدولا.الرومانوجهفيالعملمجالاتوحددت،الذعر4نةالآ
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فيالتجارةأموركاملاذياالرومانيالاقتصادأنالاع!بارليحيننأخذ

رؤحةاتاحأنرغم،ا)-لمعفيالمبادلةنظامعلىيقمدكانالاكرةعهـ:ده

المدنمعاحت!كعلىوجحلهاجديدةأسواقالافتحؤدالرومانيةالدولة

معاملا!افيتستخدم؟نتالمدنهذه.المفتوحةوالاتزوسكيةالاغريقية

انهسافولعل.اخرارةاأممالبهيرصدإلىبالنقديأنظامأالاقتصادية

نظ-اماد-الأفي!اونمفيال!ببكان)9(الزراعةأ!إلاإلىالرومان

ايتاليامواردلتزايدندخة.الجديدةالدولةتطورمعقيثمىبهمخا!!نقدي

على4نفيفرضالحبادلو-ائلمنجديدممطأخذالمعدنيةالموادمن

ألبرونزمنصغيرةقبمهيئةفيصثكلهوياخذالماليةالتجاريةالحلاقات

مثل.أصدرخ!االتيالدارأوالدولةصعارتحهلولالهامعيهتشكا!لا

يتممرةكلفيقيه!امنلىغكدوزنهااعادةوصباحدائيةاالنقودهذه

اطامسالقرنأواخرفيقانونيصدربعدوفما.الأفرادبينتبادلها

كيلو05حواليتعا؟لليأخهاغماتالحث!رةاوالئورقيمةيرددم.ق

الالثالقرنبدايةصراليمنواعتبارآ.البروقىيةا)قطعهذهسخرام

05،كل!االواص-دةقئنالتيالبروقىؤطعإلىينظرونالرومانأصح

الرومانأنويحتمل.نقودأباعتحبارهـا(45)ى4وفاجزأءهـاأوغرامأ

تظهرأد!تلبثمائم.ال!ءبانيةالمدنفيمضسوبةنقودآأيضآاستعماوا

وأضةيمة!!ااءلم.ق268عاممناعتبارأالرومازجمةالنقود

فيمح!دة!نأقيهقهاأن3ثاؤالض!فنةطةوكات.ك!!ثسة

قاسدةإلىالرومافيالنقدنظاميحولم.ق217عاموفي.الأسواق

محادلأ4،أء4ولأم3الرومانيالدث:اروبصبح،ألفضةمادةعلىتحتهد

نأمنومانيةالىالاقتصاديةأطياةرالمواشيبيةوشاشراعةدورءلىأدللا(1)

نألىءوتدل.ولس!عه3قطيع!صةءنمهئتقة!أوللماشاس!"اللاتينيةاللغةوودالن!كاصة

السلع.قيمةدلتحدوالنجاويةلاتبادلاتءإيهاءمترف!و-ائ!كانتاو)شيا
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نظ-امساروما!يةاالدواةتحص-لوبذلك.ات!ييهة)1(اغريقةلدراكه

الحملاتكافةمحلويحلايتاليافيالتجاريةا!لبادلاتفييةرضلمابتفقدي

النقودهذه.والحليفةالاغريقيةا!حمراتمدنيخاتتداولكانتالتي

الدول!معتجاريةاتصالاتعقدمنالرومانمكتتالجدر-دةالةصة

الجرمنماقةاقتصادعلىلىبدد-إلىثسفكاتالتي،الهلفتية

سط.كوأ

الرومافي:الجتح

الكببرةةالاسنظامعلى4قىبفييت!دالروماكقالجسمعكان

الذيالأبمن-لحأ)فو!ي.ابئ-هذافيالاولى-"اطلبتحتبرالتي

...وعبيدموابناؤ!وزوجاخ!مممأولاده؟وزوجتهمحا!هأ+ة،اأ3!يهى

نوت،افيالسلطةهذهوتلمفأسرتهعلىالمطلقةالسلطةللأبوكان.الخ

حقلهويكون.إيرااالتابريندوالعبالأ-رارأءضا!ابينوتحابيرهـ!

إلاالظريةا)ظصنمنذا05اسرقأفرادعلىالموتعقوبةفرضحق

الساريةالاعرافبحميدم!ىإلىويحددهايقررهاكانبالاسرةالأبصلىأن

استاريأدورآالالمرةفياالنينتعطيكانتوالتيالرومافيالمج!تمعفي

وبالطبح.ةلاسابأموريتصلمقبويقرارأياتاذعتلىعليهيحتدهامأ

يصلطتهوتتقل.الحائلىرباثهسافتحتالالصرةوممتل!تأموالكانت

ولا.-ديدةلاسةربأ!نمكليمبح!يث،موتهبحدأولادهإلى

الذكورأعص!!اأصلابمنالمنحدرونالابفإءالاسةالالهإلىينفب

عثرةيهادلذاتهقتوبالى.سوريةةليرالى-ورمادلومافيالىالدينارانأي(1)

ف!زت3ح9ثاولا!ءااحماوخارالمنالصخيرة-دةإاأما.الروماذةالنقودمن-85س!3

!فة..2ثفإوي
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ثدليدإطارضباالىتخضعأفرادهاببنا)ملاقةكاتا)حرموعلى.فةط

وار!اطاتوديةءلاقاتقيامصنذأكرضعوأ،الأبريةا-لمطةاتفرضه

إلى"تضعفكنفلماروماقااصنينالموا4تزبأما.أعضا!ابينوثقة

المروياتؤيهاجماالابنا"ءالىالآباءخبرةتنةلالةالدكازتبل.عامةقواعد

الزراعةالأ!افىتدرليبجمإلىبالاضافة،الأ-لملأفماضيعنوالاساطير

ابر-ء-حإلىالمراطنويدخل.الرياص"أنواعوب!ضادلاحواصتعمال

الاولىمسا!"وز!ءون.عثحرالثا!كةصنمناعتارأفيهدورهلمارس

-واءالرومانأطباعاإفيا)حنهسأءا.الحس!ريةاطدمةأداءفي4و

اضصرروااعةالإطافينيرء4ةكرالد:لةمععلاقات!ثمفيأوالمترلية73محافي

ف!آفىووا.جباتهأداءإلىيضظرالفردأنأي.!لتقوىوفصضيلىبالواجب

الرومانالاؤراثأظهرأفحلوبا.اطياةفيالأعلىمثلىليءوكاومجتمعهوأهـلى

-اأوامرهاطاعةفي،-رخبخمبدولض،مال!بيرزحلقيمءديدةمناسبا،تفي

،ليضاهلأابخذيهارز-حةا)يدتةإلآباءا!آثروكارت.الرإصا!صلىكأكازخفيعذو

الرومانيالث-بيحصفالع!وموفي.الصالحاطنا!لوكداو؟وذصأوتصتير

الف!ريةاالنواحيىعلىالهمليةالنراحيوتفضيلوا؟ديةفظة121بطابم

ا؟؟وريالحمدؤ!راتفيبفتؤقداليرب"ا)رومانص-إةأما.المعةدة

الاترثومتهى!!رةقاممةيضمالمترلكانؤ.متةصفةبيطةالأول

د!ا!غرز"فهـي:الالمرةفعالةؤيهـاقىكزت،مكثوفبموؤدزودت

إ--ط(!اإثلا)طرواموكان.ا)-ءطؤا،لربومركزا!وألملأ-تقباوالط!ام

يضاف،الزيتونبزلىتتطبخالتيرئد-يةبدرجةالزراعيةا،-تت!اتعلىرررب-د

اطركسابكانوبا)طبع.:بوالهالينمثل4وا)فواعاط!بزا)يمء-!

المزارحأمتتوز!.اليوب-4ابإةفيدورا*نباعص!رمنإصخوعا

عليهالحصوليم!نهمكاتءخ!انقصوما،الصذائةمواد!كلالريفلأناه
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ا!هإرأسواققامتفقداديت"افيأما.أخرىبمنمتجاتاليادلةطريقعن

الغذائية.الموادمنال!ح!والمجتمعهـذاحاجةاطصدوالمواثصي

الدينية:الرومانمعتقدات

فيالاخرىالاي!اليةوالثعوباللاكنجيراخهممعالروماناثترك

تخلات-ددةمنابعمناعمدتالدييةالاف!رمن؟زيجأعتقادلم

وتتلخ!!.و-يمةوالاقىالاغررقيةال!عوبدياقاتمنا:خقتتأثيراتمن

ذةوقالتيالرو-يةئناتال!منبعددالاءخةادفيالروءإنيةالديانهإذحر

ينظ-.ركانالقوىهـذه.واحداثهالكونمظاهـرفيوزشجلىؤوةالبث!ر

أوليةشمرحلةصل3و!ور-يخةاحماءالامحددةشخ!ياتباءتبارهااجمم!إ

صفاتلاتخذبأ!االآلهةهذهوتتميز.ارومانالدىالدينياخفكيراتطور

--اجةدونماظهورهااماكنفيرجادتهاالرومانية!مبلم!ينةالرية

ث!ةص!ثا.تماثيلفتأوؤ!اتحكنمعابد.لباء

اقا!علىالآلهةلهذهعبادكهمفيالروهـاناهـغامقىكزوباطلاعة

أذاها.وفيبرضا!ا!بفيأملأاطاص"والاحتفالاتالدييةلم)طقوس

سوف-ابانملهةالآمنلهكانالث!ا!هـذهباقامةالفردعنايةوكانت

انالافهذاعلىكانوبالتالي.لرغباتهوت!ىبال!طفبحينتظهـاليه

ورءففيصاانالافعلاقةوتتوقف.ءطالبهلهحققتكماح!شاي!ةأن

الدبنكامةانولجوح.رنجاتهتلهبميةعنالآ!لمةت!فعندماءبادكاءن

الذياطوفأوالطمبيءظوا!رتجاهالأفرادصث!ورتةفي"3احأ!أ5"

يأبالرهبةالثحورمعناهايصبحعندماالمفهومت!ولضم.!!اينتابهم

الدتيةالطقوسرأداءونملزءالأؤرادماكانوبمثل.الدينميةجمالواجبات

!قهاوتةيهاايضأا)خاحيةهذهقىعىانالدولةمن!طلوبأكان،4الآنحو

علىوالاثسافالدينيالقانون-طيةاعهنةامهمةوتكون.يةالظ!ن
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تفيرفيفيلخصمهـءت!ممنا)صافيالجزءأما.وشعافىه4نصوصتطيق

ي!صنوهنا.الجديدةاديجةاالراداتارساخوفيالدينيالقانونفوص

وشطءردت!نأاذ.الرومايةالدولةفيالكهانةمؤ!سةقوةمصدر

منالث-بتمرفاتمراقبةءنء-ؤولة؟نتبل،وآلهتهافردابين

الم!تقبل،عنالفؤفيألعرافةدورننصىولا.ايضأالدييةالضاحية

منوتطيع.رريةالطبا)ظراهـكأطرلقءنالبث!رتدر"!الآاناذ

رغباتعلىمةد!آاليت!رطلعانالظوا!رهذهزفحيرقدرةلديهزخوفر

.)9!الآ!"

آلم!هالرومانتبنيفيالرومانيةالديانةعلى:صيةالاصا)-أثيراتتمثإت

للقرندةالحا!الولما:قفياساؤه!حةظتاغريةيأواقىوسيمء!درءن

و!جمه.وليبراام!؟أولبرحمعع3-يرس!4الآهذها!وكات.ادإدس

عبادت!-!زقترنالذبنوءورهودبرنيزوسديميترالاءريةجمةلهةالآزةابل

الاصل4الاغريؤلم!ةالآمنمزيداكاليةا)ةيرةفييأقيو.والح!-راعةباك

وارتمي!ءناأؤالأغرية-"لهةالآتقابلالا،يرةوهذهودياناوءخيرداابولومثل

الىالآالةوتماثيلا!لعابدادخالهمفيالاترو-ءيين!نانو!االىتأفىوق!

والتصويريةالدينيهةبالاؤحرقبلاتأفىواالاتزوسكيهينانبرولا.دبارخيم

في.مف!لاقاطاسىالقرنمطلعفيالاخريقالفنانونو-ام،الاغريقة

الالههاحبادةوالمكرسالأفنتينهفحةعلىالما-اإ-:دوزخرفةقئيين

المقابلمركورالاله)*حادةاخرى!حاليدبفت؟.ديمتر،قيةالاغر

للالهءحبدتخاد192ء-إموفي.ابوللوالملألهومحسد،هرمزللاله

الميهثولوجى!انولاصنك.يةيالاغرالثفاءالهامم!فىولأ!ح30اسيهبهيوس

طريهاتوعرةالاغريقةوالاش!لالاةحررافقتأالمعاالضيةالاغريقية

."6!!فيلةاد؟اءلىونموذهاالكنة4مؤ-ساطاتابمعر(19
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.الروممانء-ذيهاباكرةمماذلهوتقدمبخ!ب!صاكخنيهالرومافيالدبنإلى

وينثأء!االرومانية!"بالآالاءريقيةالا،"تكمح!محتىطويلآؤترةتمفيولا

.التقبيب!كلهاا)رومانيةالديانة

نطإقالتيالجذورو!يالدينيةال!قائدفيبمانة-4ا)رومانكلصامةأما

الةالآعلىتثخملالتيةصالا!ءحادةفي!تلخ!!-لمةالاصاروما.نيةاا)!فةعا"!ا

وبف4،المرؤدفيالنارروحف!اوالاله،ابيتابا!روحأيجانوكط

مناةاصيلمثبىوحياتهاأ-ائلىاصظعلىوز-!رفرساقياالارواح

بربرثخ!!زقترنصةالاسزوحوكانت.ا!ا...والمرتوالولادةا!!واج

هـتهء:-ادةوكالت،الاسرةراهبذاتهبالوقتكانالديالحائلة

سنويةا!اء-الرومانلدىؤإمتوقد.اإيزلضينء-إرسالقوى

اتقادأ،وا--ررطاف!ثمالا-لاثمناإوتىذعرىا!اء31عايهـكااطلق

خ!:طكازت-حثم-مقىرقاويردفنونكانواالذكاالموذىارواءأن.!م

ادخة.ءنمب:"أوقاتفيالارت!لزيارةتعودثمالاسةلأاهااالى

الاربحةا-نةابة!ولتزتبطالتيالمزارععبادةالحمباداتهـذهالىولىضاف

الر:اثةأما...وخيرهـ--اوحصادقماإفمواسممناطيهيةا15ومظاهر

الاعرةاراحا!افيطب*خ!كاوفق4الرو"افلدولةت!رسؤتف!ا)رحمية

تطيرويرريفماالةالإاءحادهـافيزءرم،الزراءيةأروماناحياةمن

أما.الدولةالىءباتغمانتقلتا)ذينال!صائربتصالهةبآقيفل؟الحقولا

كانالذيمارسالالهيحتلىف!رالرحميةالدولةعبادةفيالزاويةحجر

-ونو4ورهـيةت،مماءالىا"ا:-وبترالا!4وثلائي،واطربا!كأراعةاله

توضعالذيان-والصناعاطرؤجمين-طميةومينرفا،الحاميةا!اءاالة

.ابمبتولاهضبهةعاىمعبدم

ءيقةتهجديةا!لإقةقرةالروءطنيةللديانةيكناالقرلصلا!4

-3،1-
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يم!نالتيالأنيةدية111الةوائدعلىمركزآاروء-انااهمامكانبل

ب!كلالدينيهةا)صمعاشوازإمةلهةالآا-يرضاءطريقءنعا!ااط!ول

بضصابتميزريفيابئعيطاوجذاتالرومانيةالدبانةف!زت.دقيقمتخظم

ابهـ:ء-اتوحدةتمثلكانتنفى"وبالوؤت.اطاصواكأ)-4الفردبة

ء13.ت!التي4اكب

***
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والثالثالثانيلافصلينوصصادر!راجع

+.،3+ألأ+أذأ3)1!إل!.(ول5+ح7أ،)،11!ا13-الا،ساهس!لاا!(ثه33أ!شاالآكاام3؟م

لأ+ول.ك!ا،س!(.اثار،شأ+!ابمغ:+5"أ،يأ11،+ك!50!لاأ،40،)(؟فى.

.ول551"ح،5أ!أع+ثه1).أي!)2،+،ح*لأ؟حمملأه!كلا!"!محعس!،عألم(يالا.

.هـ!)أخاد!3ائجة+-،ل+س!عد!لأ!ل!!لاول34313"م3!و،ك!اول32+!ولام؟افي+533

لهاسأولل!:،حاس!س!3ول"،1ث!29.

01لمأولطحع!7ك!أس!3ام!5هاأعس!81ي!*هس!س!ول5051+هث!لأ+ه!.،ء؟!حغس!7اول؟ه،

!؟+ثهس!ل!ه+ل!حولأ+م!3لا.لأ.ء،أ؟!اا،4اس!هـأ"9،5،للاا!ك.

؟.الهاءكهم،ا،4أ+30(3لأ051ع؟ا+!+هولك!ل)53+7،35ثهفي.!(.ةأثا

146.ثآح.،طه+ل!5+لأ،ل!+ا"لا+ح،169.

.!(أ!لأا،لإس!"+س!هـأ!52لأح،(5لا!+،م!ر،!ر"ا،مأو51.

ضض!وت-
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ض!اف!إلهـإ

المتوسطالابيفىالبحرفي14روتوسع

وقرطاجةرومابينألصراع--ا

ا-خطاعتأنالايتاليالجتوبمثحاكأفيروماتدخلتت!4منكان

ال!ونطا:تالتيالاغرثقيةواإستصهـراتاد-دنمرشابهيرعدد--ربح

ذاكهب!دالأمرمئلبحو!-هتصر!غ(

علىأو،-!!هلأبرحة4الاءريؤا،-دنفيالرومانيةالحامياتالقاءعلى

تارزت-!دلنةثورةأترأيناليط،الا-رىاإدنءحالاحلافءةد

!تالنفت!يقيةا!غرالمىدنءنالرومافي-كارا!-بصدومحاو)خ!مما

ماعدةفثصلتأنبعد-اصة،ابئوبءاملا!
حي-

الاخيرة4هز؟ةتةب4الاغريؤالمدنالىأ-يا-ةااعاثةفيبيرهوسإلماثا

ددينةم!الةا:-دنا:4وبفإيم.م.ق375م!تحصحؤامفي

اضرقينلابرييناوال!كاليبن!حسلاتيينابروع!)ااو،ئييناالماثهمر

!راحا،صاعلىصارؤتفدلاظاتوحدفيروماء،صةتكونتيينواداءة

جزيراد-الاامام!!اصيئالا!ضوأ ي!ايهالبر!جم!لاحمة

--6،ا*-
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فيءباللطةينفردالثانيم!رونالملكأنؤللأا،الروماذ"السياثةتحت

عايها.مل!أم.ق365عامنفطوي!لنالاغريقةسيراكوزهمدة"

الاغريقةوالمدنرومابيندارالذيالأمدالطويلالصرانت!"منكان

حم-

لقة-!تالامدنهـظمءإءصةانتقاتأن،التالاجنوبفى
---!ص-

هذهلقرطاجييناعطتالتىاملاحرالينج!"مقو!!ل!.اقرطاص-بنا-دإلم!

حت-

جمأأف!اكإتواداهسيهاص!تفاي!،الألداءبأعداءجممإلملأنفرادالةرصة

ا،لكء-وخاحةقالاءزمعصربماأزتاءالةرطا--ينحرومااتب!نها

-.-----"
ومن.إصاالتاحتوبفيله"ممل!ان!اءفيمطامحهؤثلمتالذي!بيرهو

--

سيها-"-طأالآنلدرك-جمراعوزهملكالثافيكرون5المالم!انافىخمل
جص-

قيإه.الحقيقةرومانواياعلىويت!رف،-بمصينعلىا!اربفيالأغرثق

صقاية،جزيرةفيالقرطاجيايئ!-حالإزةإقفد-ررى.الاغر،قيةاإدن

اإرقئفةا!الجتود4جمابمويقوم ميانا4مدفياعفهوااع!لذبن

الى!طابء،ؤؤيرسل.)1(الجزيرةمناكسقيالثمالأقمىفيالواقحة

.طابوناةراؤيبا-ر."كرونالملكضدعدتممايرجونطا-ةوالىصروما

مجل!فاز،رومافىأما.الىاصرشلماءدة!رلةحم!ةلار-،اتافوراعى

."-خى
جيناح!لقرأنإذ.خث!المومضارثة!خسرأتااك

مدشا،از!ال-ركاعلىلمارالذىا!ااد!راتيجىالمضي!قهذاعلىيدلم

ز!ديدمحتطهالادرياذجمكالج!راثواطىءءدنمعا)خربياث-الا-اهـل

ن-إذاقوبالوزت.اثصال!جنوبس!نمنروممارىاياقيإرةوا!اقة

اسحطولالثبوخلمجاسءنأإذا:!حريةاالجالاتفيعب!يراهتماموهالى

-ا!اجاثومميىالفازورءعصإربواالذينشقةالمربةيةالجنودلاههؤكان(9)

بأ(،فشإاعصا"ا-مم-3أركلءلىاةو4اطو-د.ءول-اناءدينةإلىلجأواثم،ةزسبراكو

!.مار-صاالاظاشاء
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أص-يمرآ.محقيليه)9(جزيرةإلىإطلوبةاالمساعدةار-ال!يثجعكاف

اللازء-4الاصواتعلىاطصولاصثعبات-ري!!الروهانإا)قناصلتم!ن

الىالرومانيةالقواتتص!وعندما.مبإنافيالمامرتيينالىاط،يةلتةديم

ذلكومع.ا،دينةعلىيد!وحفحفيسبه!مالقرطا"يينانقبينصقيلحة

إةينمترإعايمما)ةرطاصيونويرتد،-ار-جماطردممنالرومانت-ن

يرتممنولا.ميما-اناءديفةعلىأطصارملقينالثامئيهـ!رونالماكمح

ض!بدةصعاي!3المفروبالط:قفكمنالمحاءسون

-يراكوزهمدينةنحرذالىبحديتفدمالذيكا:دسسا!و-!القنصل

سيراكوزهعلىاطصارالرومانيصيئا)خالةالسنةوفي.ت-!افيويفثل

أهـ!-صضورتحاالروما-نمعالصلحءقد-علىهـ!روناإلمكبجبرمما

وماؤية،االقواتسلماتكهوبنؤإءدةالهامةالمدينةأصبحتهـذاوعلى"م!خة

أنءنوتوقفهم!ائيأالمدانمنالاغريقوبا؟-عاب.صقيا-4فيإحاملىا

،وص،إ-لو-4ءرةلأولوؤرطاجةروماز!هاإ-كاقةفيثالثةقوةتءونوا

مناطعلى11ر3ويظ ت!خةيلاروماأنذلك.العانساؤرااخفوذقلم!+ا

لل،الترافى11-رمفتاحلص-يرالذيمض-قهاوان!زاءهد-انا!دلنهبتصرة
.-.-.-.-ص-صا.خض

كوزهسراال!خط-دتةالحرصقيليةصزيرةفيازتصارار!افجع!ا

ا)رزربية.صؤإيةفيتوءإث!لمتاب!4ا)!الكة15وشجيستءدنوانظم

مدينةحرلالقتالأثناءالقرطاجييندصدمنافسالموحأنوبعد

ليحد263ءإماطصينةإقاعدةاهـذهلإءلاءوثضطرونيتخذلون

فيالرومانحةقهاالتيالانتصه(راتذه5بلءةط.ث!ورسبحةدامحهار

كا،تإذ.نزاالبحرتبلايقرطا-يبناسميادةابفب،ابريةااركالمص

دلتب-ارةر!ماواهطمام،39!!ا.-ومات-ةاالي-ريةننكوءنا%حر(9)

.831-739-طمة-رخااة
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علىمدر،ينوي!ارة!ءتحابخا"يفوفيرةالحجمصخمةاقرطاجيةإءنا

وزؤمنالايتاليالاحلمدنعلىءفا-ئةرخاراتتةومكارت،المناورات

الض!فة4وماذااالعةنأما.هـفليةفىالمحاصرةالفييقيةلالدنالمؤن

رأىوفد.اهرطا-ياإ-اآلتفر!بقتةفأنءمم!زتفقد

أمغواإذاايلا!يةصآصلمية-زيرةاحتلااطالى!م-هـللاأنهارومانا

ا)قرطاجيينوءقارعةأيضأالي-راف*ر!نةليستط--حا-طولأ،م4لأؤ

ل!ف:-ةمقلدةا)-ةننجاء!إحة926عامروماوتبدأ.ءيدانكا!في

بت-اءأءي-ل!وباله.الثاطىءإلى%:ءتؤدكاإتؤرطاجيةحربة

!هس!كامجذافكلت!ريكعلىثصفف6مجازدف!!انا)-4منعدد

صثيص-سبناءفيتاخصلمربآسلاصأالروماناختر!وؤد.رصال

ا)م!دوعفنمنالاقهـوابعنديلةىا)رومانيةاصفيناءةدمةيخأمتصب

نأإذكرو.دارهعةرفياحدوالةخالاروصاناالجنود4بواسطويتقل

لاسطولاعلىبا!رأأنهس!ولد:؟ا)قنصلةاث-شةاصقةوومانا)ر

لةوكا!صنالذيدارجف!اقياا):حربةا!!رصفيا)ةرطاجى

الومل!كل-دنفى-الا"واقعمنلةرطاجةت:قوأ.!اندال
حمحء-..-ء؟خت

ذ-درو!اكازتحبنفي.ال!كأبيا؟زيرةاقمىفياؤص-"الروخئم

البوررمنالآخرا)طرفعلىالأححلإ"ارردوأرن!"إإلىاطربكقلا)!ة

طط.إتوا

طربليدايةء؟-إناصدث:"أثحات!صااتميماا!اربارةثستوتبمذا

فيءساءأنتؤيمالجدد-.ومتافيمالةرطاجيبنبينالأ!دلمةطوليطا-نة

الب!رمنصةا"فياد--ا-ةعلىالفنا!اءاأوا):قاه-لجا!

-+ب!ملقآبةاك-ش!فاالأر

مراحلىدا"تالذيادلمحا)صراعيةز-4علىالمؤرءوناصطاحوتد

-9.1-
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اصدوبألبوفية،"3باالرومانالقرطاجيربينقرنمنأكئراخلاثة!ا

الممصبالذيمناسيثااطروبواعتمدت.م.ق116-،26

.الفينميةيؤرطاجةث!بعلىالاغريقيونأطلقه

تايئالقربايئيجريكاصحأول264عامثبالذيا)صدامتممنأ

د!إتا-لملأزاأن(9)السابقةاله!ولفيرأينالقد،بلورومايرزينقرطاجةالكب

!ع

805عاممعاهدةر"نهمات!ةدبثالرومايةنمجمهوريةالإولىالعهه-منذ-بهضهما
-ص

اقرطا!4االثواطىء!*ظمعنالروماناك-ارارصحادعلىتنص.م.،ق

منطقةفيزلمجبنكصالتدخلتوافقوبالمقابل،الث!ماليةافريقا-في

نظروجهةتل!!!و؟عننا.روماإدينةالحيويالمجال-اللاتيوم

التال-4المحاهداتصوءع!!اثا)ثاالةرنتتصفحتى-ا)رومانيةادياسةأ

المزيدع-بءدمنحو!مح!4سياصةكانتأ!ا،ؤرطاجةخعةد،التي

بالحروبفهء!هعةهـ-ذهكانتالذيالوؤتفىلروماالاءداءمن
حت

الةرطاجين.حلفا"وصصيينالاقىومعاتالجبليةامعالداخا-!

دنة111ساسةعنت!لىرومافىىملساناأزمةنثوبصنوافارأ
--

ا)*-دووبينب!!اتقفكازتالتيوا!المخيرة4خاص"-إبقة

رو-منتوأ،-تا)تالامانآشبه!!احزطاا

الغربي.المتوسطالبحرأعاعلىمرةلأولقطلظافرةالتو-يد-حىروب

---حص-

ي!تميزالجديدةمههخ!!نحوروماازطلاقأنبالملاحظةاب-ديرمن

احداثها.وقسجلالفترةلهذهتتحرضالتنالضاريخةإ-رالمهووفرةبازدياد

الامواضيعهاتصلأاذ،المصادرهذهمنص!ر-انبفإعوللأ-ف

.95،65،301،709-05الصفحاتراجع(9)
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مؤلفاتهلضابؤتالذيالوحيد،ل!زبأما.التالينالمؤرخينطريقعن

!ؤرءبإ-حأمن؟نالذيع3)945!أطبوليبالاخريقيالمزرخفهو

-167الاعوامويخأرو!افيوجودهصوح!حلالكرسفقد.!سه

فيالرومانمكتتاكيالا):الاغريقلمواطنيلشرح151

الحاأكا-"فى-سسكضاضضاا)عامنسنةوخصينثلاثةعنتقلفترة

نادرأبولبي!!رهحدثوهـ-ذا.مح!هـ3الىلقرلألملمععك!اك

تمصكأالةد!اءزملائهأكثرالمؤرخهذاكانولربما.،11"التاريخفي

.الآخرونالمؤرخونيقدمهااكيلموماتالمصفيبالثكوالجهرالنقدباصلوب

فرصةاعطتهح!صصاسلانوسالرومابالقا!وصداقتهصلتهأنولاريب

الحلمالمؤرخهـتاالى4وبالاضاف.كثبءنالاحداثازبةلمرافادرة

هوتالمؤرخبمؤافات،الب!!و!وعافترةاعلىامعرفافينستحين

عنالبهيرمؤلفهاجزاءفيتناولفةلى.3131!أطالرورفليف!المؤرخ1

.س!.ق167-218ر-ينالواقعةالستواتاحداث"3(روماقاريخ

لحياةيتررشالذيرلوتارحمثلاصيراكتابمنكبيرعددويام

مثلالتاريخةالاغريقالكتابومؤلفات،كاتوالثهيرالرومافيأ)صياسي

692ءامحتىا)ثترةتغطيالتيالأولىاطسةالأجزاءالامؤلفا-4منيبقنم(1)

انظهـ:.هطوم!-اطعصحغبرةنتفؤقدو!لىءنها،الاجزاءباقياما.م.ق

35131ألا.5:1.1.3

للتحدثوتطرقالأوفالبوف"بالحرلمجرىنحتصرءططباءداددواليبيقوم

علىومانبةالردةالىيابطاحاعسءن..مث5،1حق022الصإممناءخبارأ!صحيللتبا

.ث.م2623-.؟بشالواق!ةللفرةموجزاضىباستمرلهيقدم4الي-هـالمتوسطارجا.كافة

.م17الىق.م95بينلميا!لؤرخءاش)3(

المؤرحانالبالعنيغربولأ.سليمةصلت؟وقدث5-31ألاجزأهي5)3(

ليب.بوطفهلفاثمؤءلىمباصرةهدرمصحافىرمتدلصةجا
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اصبحا،وورهـجمفي-يعهاؤ-ا!وديوكاصيوسيانواالصققيديودوروسلفاتمؤ

أمما.الآخربناممتابامنسبقهومنبولإ-رخالمزصبفيالمفقردة

اإضو-طالبحزسيادةعلىالمسا!حالنزاعلىامافياالطرفعنمصلومازخا

الذبنوالاغريقالروماناكابانضمنفش--ءدهـا،قرطاجةبهونصلمني

منحقممالقرطاببنايفاءفيوالموضوعيةالجاداخ!اره!فيلأيتوفرقد

ا)حاوليلةالرداوةأنالةارىءعلىكأةكاولا.ا)خاريخة!الدراسةال!رض

أ)ث*ييبينوالافنا"الازتقامطابحا!ؤذتالتيا)ف(ريةواطروبالأهد

فيلهاالمحاصرينالكتابؤصوةفيكبيرحدإقصاكلتلربماالمتحاربين

البونيةالحروبتفاصليإلىنتطرقأنوفل.الةرطاجيينعلىحكمم

دولةوهـصالنزاعفيالثافيال!رفكماؤكرةؤممونأنيجدر،أطويرلمةا

اإتوسطالأبي!!الب!رمنالمةابلا)طرثعلىتة-كانتالتيقرءااجة

الافريقيةاصواطكاء1على

:قرطا-،دولة

اكوسطالبحرغربيصظيهـفيصديدةقوةؤرطاص-"مدينةتكينلم!!أ1

أرصإءفيحقيالفيضاكو-حررلمةمنءلمقةو-ودهاكانلي-ل)11رومامثل

م)13.قالأولالألفأوائلءخذتتضحمعاإ"بدأتالذيالمتو-طالب!ر

هـخعهرةاطاليةتونسءدينة!نالغربيالثطلإلىاوتي!فيظهرتفقد

هـخحمراتوتاخ!صا.م.قثساط-اديالةرنأوائلفيزحنيقيةقيارية

اات!هراإ-تدتوا.وغيرها!اغناوليب!بس(سوما)وءيتومهادر

شهغربيفيقادس4هـدنحتىم.قعثراخانياالقرنمنذالفينية!ة

.الف:تيسعالتوعن56-95،26-05،ث8-74الصفحاترابم(9)

.روءامعسااجةقرلصرأعالحامةاخطوطاضامصتصرءلىالمجالهذاؤ.هتهص(2)

الابيفىالبحرالةينقيوسعالتولمعالجةالةديم-خالتارصاصلةعنلثاثااهالجزسست!و

.باكة!-لطاصيةالقريةالاءبراطورخو-ر،المتو-ط
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تونى(منالثمالالى)ؤرطاجة!تمهرةتأ-"سو!ن.)1(ايبرياجزيرة

بعلايتوحوردة(ديدون)أو)2(اا"ارد.-علىم.ق،81عام

!خماليونزوجهاسثقيقاغتصابافىصورمدرخةارصتقراطيمنوحفنة

ثهالهفيالفييقيةالمت!!راتلاشقطابمنا-:4-المدينةزدكفيالمدك

علىادخاثرةالتجاريةوالمحطاتالسابعالةرنمتصفمناءتحارأاؤرية-ا

اإ-دندخولمنواعتبارأ.بيةالكلرإتو-طااح!راوجزراطىءثو

يبرز،الفارسيةثمومنالآشوريةا)صيطرةقىتالمثرقفيالأما)ةيضية-4

تتتحالذيالهام-يالتراتبالمر-؟زإلىبالنظرالمغربفيةرطاجةدور

الصرالصيالحبيرءدحماوالتيؤيهاادإئدةاطيمانظمة-لا?وإلى،به

الأنظمةكانتاذ.او!حادهاوازدهـارأستقرارهابسبباريطوالاغريقي

أراكم.عنالتربيرحريةللأوا!ينخ!بءبر!زرصاامدينةفيا!د-خوريةا

!كان،نزء،تهفيارصتةراطصآطاب!4فيبم!ورياكانالذيالحمأ"-ا

لة"راصدةاءوراتء-تحهراا--وإفيهتي!يينانبأنسترادوا:الجضرر3يذ(9)

لىس!و3داترمايىالى"رغا،ؤ،ؤ-لدهوهذأ.رةلميلاديةالطرراطربرمد(ثطارجبل)

لىعليطعشالذي،الآناففوراحجريرتبركاعلى.م03شا،ؤلفكتابهفي

رخءؤة-:يةيأشأقدم)كرأرتاوا)ما!رأيبب:.م-حالتاناف-االىزدالعاو-ارديد-ا

مط.المنوالبحرءنطفةو

را-عة

لكا.3.كلكاا3أ3ي1،لأولا1م!اأ+.ول+ا.0.51،5،هأ!م!+01ولمم!!.،ادفى7،كه.أل!+.

لاثوهناعثسالثالثالقرنا-راومنذةدك!طإجةقربناهاكاةالاسطورتذكر(2)

ويقال.ث.م498ع!آ؟582-إموهماالمؤر-ونيربمثمالتأ-لجسهاانآ-راحمالان

وأصته.جونوكاهنا)يهاأنهمأوي!!ثقبرصات-زيرة13حاشبمع-امرتالد-ابأن

لتحصلمحا-لمععلىادلتإ.و.ضاكطاجهقرمت!لآنحواهعذرخين!االي-ومعهاواخذت

الحيلةوقدفحها.عايهاءدينةلبت"ئورجلدحجم--صالايت!اورألارفىمنقطحةءلى

كانتوا-حةقمةرعلىاط!ولا)ةيض:ميينطخينلاء-تو!-تفحةرائطثصإلىالجلدل!طح

قرطاجة.إدينةنههـاة
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،،شو!ط9الممعايهمايط-لمق-خوليأينتجانقاكأيبنبدفيمركزأ

منالأولىتتألف.نخارةلجال!عنهقمرلحع!و003منشألفومجاس

.اعضاء،01منتتالفعليامحكمةالاضرىوتثكل،عفوأ03

الارشقراطة.العائلاتمامحأبقرطاجةالح!يطةازراعيةاالاراضيوكادت

بهيرآقدرآالتجارةشؤونباعطاثهمالرومانعنالقرطاجيوناضتلفوقد

بواسطةقرطاجةوتمكنت.الزراعةالا!اليههلواأندونحةالاكلمن

علىم.فالئالثالقرنفيؤ--ودأنالنسيطةالتجاربةالفحالةهذه

اسباياوجنوب)فريقيهاثهالؤ-وقرقر!ااتدتنجاريةامبراطورية

تبادلف!نت...،والبا)ثاروكورس!ساردين!ياو!زرصةيليةوغربي

.اهـامالموادمنوغيرهاالمحادن؟وادالأسراقهذهفيمصنوعا!اعلى

؟ورإلىتحدتهابلبصناء!ا،هـيتقومكانتالتيالموادعلىتجار!ا-فصروأ

منأواامرقمنتوردهاكازتالتيا)-لمعوتصريفبيعفيالوساطة

مصادحاصطدامعننضج)9(مقدمأذكرناو؟.الةالاتالمقاطورات

منافاتالاغريقيينإ-!عمربئواا-جارابمصالحا!لتوسطالب!رفيالة-يقيبن

منتخلأول!!ا،الأولالأ)فم!!طويلةصقبةصثغاتومنازعات

فياد-إسيالاغريقدورتيهاانأوما.الطرفينبينحفاريةتبادلات

ء-حعداوغموبالاليالمتو-طال!ر.فيمهاطثمروكلاقىثحقايتاليا

فيه.الفميمفيي

نقاطفيالرومانيةالدواةعنالةرطاجيةالدولةكيانطبحةاختافت

ابخودعلىبههـرحدالى-إ--يىتالقرطات-دفقد.جو!مرية

االميينص!وبمنعاجهمفحصلواالةرطاصيالجيمقتث!يلفيأجوربن11

.6365-صرا-ح19(
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أملأقياإفرفياية)!وماا)ةواتنصفء-عريضولوسأقنصلابقي

الةرطاجي!ج!ط!إلم!هـذايتةدموءندما.جةةرزت!ع!نافي

ازغزواليأغ3ويةال.!مميء"ا)قرطاجونيحدهـ-ا!باطرب

تنظيمليعصدوالمبوس!%احمه!اغر!حفو-ود4ؤرص

صدثدءاصا(لباف.مالذيالرجلهذابفادةا)روءانعلىوث:ة!ثاؤواخمم

!إنيتبوسويتمكن.المعرصفيالفيلى)ستضدامءنهاالرومانمةارعةفي

منعبيرعددء-مصكلا!ض.ا)رومالطتخ!لىهزيمةمن

فيقوا!النجدةاروماتزسلالذيالا-طولوتفاصيء.الألمرفيجضوده

قرطاصءتمتنضووذلك.4خإخلحىقد!حصكض4اؤرخ!ثمهحى

جدثدمنالمحاركز!ود.لذاكاك:سطابحراعلىا!يمنةإلىوزحودالصحداء

،لييبايومقاعدةفيءهـاكؤمتحزينالقرطاصيرنيحاولحيثصفلمةإلى

سثديدة؟مقاومةلحد.-وينتطيونوبالرمانح!ر!ح!مدشةاويها

يح!الرومانيكارثةوتودي.الا-رىالمدنر!ضر!بون

تحقيقفيالرومانمحاولاتوتةصلب!نيةمرةافريةياء:ويحاولالذي

فيؤرسكر+وبينء--يرةامناوثاتا!قى

!إنوالقا؟-دابناسدرو؟الىالةرطاصيالقائديحاولبثصفلمةصيدان

ظةرإلىتؤديالروهان!يلةوا!ه!خدولكن،!با!مدينةإةا-ض!ا

وتهثله."وف!يئجنودهمنال!فيوألمربأسدروبالءتلماوسالقنص!ا!

تزعاسهعتدماصاخكىالروماناجراؤرأملتالتياإةإوصاتءصاء

الاسرىتادل19(بهرصلوسريغرالاسيرالرومافيأدالقامارإلى

القرطاجيةالقواعدتهفيةأءلالارومالدىوءنأاذ.الطرفينبين

ضدالحر!هـواصلةبضرورةأطنيهمولإةخاعرومافيبم!دهسريغوليبذل(9).

ةيها.محره)يلتىطاجةترالىوعاد.يلأصءنافتدا"له-ءدم!لهمطابو،ةهـطاجأ
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وجزرها،ايتالياجزيرةسثبهشحوبومن،قرطاجةشادةفتاادخلرلذفيم

بيما.وخيرم...والاغريق،الجزائرييهىالنوهيديينومنال!ول،ومن

.4اطليةاكحوبابتاءوعلىابضاحمهمعلىيةالع!راطدهـ"ؤرضالرومان

منالي-اهظةائبالهسبأ!ذإطدمةءقتحهيضونالقرطا،يونوكان

القوةأما.الام!راطوريةزفة-إتلدالثمينةالمحدنيةوالمواداطبوب

يحةسفنلهسرتميزالذيالبرريالاسطول15مماددكانؤةلقرط!اجة*الرئية

ملايبن3برواليالقرطا-يهالدولةأفرادعددويقدر.مدربينسبحارة

علاقةأما.ايتالافيالروءانيةالدولةمواطنيعدديقاربون،ف!3.ز-صة

اتباءثاجانبالىالدبل!اسيةطريقعنأمنت!هافةدبمتصمرات!اقرطاجة8

.سيا-تم!الىالمناطقهذهتبحميةلابقاءقاصيةاسالب1

.م.ق241-264الأولىالبونيةاطرب-2

بينعقدتائااخمحالفااتفازمةتطوىمل!انامدلنةأزمةب!ثوب

صصصح-

ويصبح،بيرهرسالملكح!ثالاخيرحروبافىوالرومانالقرطاج!6

دبن.اللدا!لعدوقالو3اط!ادلاح

علىت!--دأصقيليةأرضعلىرحاهـادارتاكيآفحارك؟

.بالذاتإ-دواأرضالىالمعركانقلعلىتصممةا!ا،صاحمةبنتائيم.روما

ريغولوساقنهلمينابة-إدةاسطولآم.ق257ء-امالرومانرويرسل

علىوانزاالاالرو"انيةالقواتلنقا!محاواةفىسفنة"صهسزوامه.وفولسو

ةربالفييقيين!زيمةمنالا-طولازريج!هذاا-طحا

..ص!--.رصق256؟عاما!خصصفيالجنوبيةمقميلإة-شواطىء

لأا-طولهميرسيحيث،الثحماليةافريقاسواصلنحوالرونانأمام!الطريق

-اتلافانيواءحبي!ثافاتطا.قرطاص"منالثرقيالطرفقرب

وؤ!د.وفيرةغاثمو!بتزارءجهاواسرجةعه!-بقراالمزا

حىير
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-كودوبصد.اطصيهنةودربانومليابايرموهـيصقييةيرةجزفيالاخيرة

إرالحصرنما)لمايمعلىالأولىالمدينةاجبارالرومانمحاولةؤصاتطوي!

الةرطاجة،الصفنذلذفيالفهلنوعايهاضربوهالديا:حريواالبري

وخطوطالرومانمؤءرةتهضسبكازتالتندربانوم!دينةقواتولماعدة

الفثلمصيرهـاا:وعاهذامنءاولةصأنالرومانتأعدولا.ءورنهم

اة:!لايرل،الدفاعفيليليبايوم!اثقبةز-اندا،قئالدربانومأنطالما

دربانوم-مدينةلمفا-أةبحرياسطولرأسعلىبولشركلاديرساييوس

محاو)تماءةدو!طةتق"وماالرن.خرقتوقد.ي!مر05

وةال.الثافيالمرفأإلىالمؤديةالقناةفيإقرطاصياا)ةإئدسةنتعقب

البحرإلىالمقدصةبالدجاصأتألةىأنبرداسطولهفةدبوكسالقنصلبأن

الفادحةا!زيمةهذهبعدالرومانين!حوالصيء..بفألطالعتهأنر-د

ث!-رأسءوقحهءنكاكىلاهامل!اةرطا-ىاالقاثدزحزصةفي

قا:-دوأسآخربنمانيننا-طولننءصرالدمارو،؟ن.ي!سإا

ها"جما-كاربقادةالقرطاجيةالسفنوبؤت.جونصو!ب!11!قنصلوهوأحدهما

51(ءدوصلمؤلمة!مريرحةضرباتادواحلوعلىاليمممرفيللومانت!يل

ليينبرهاوفيصقيلإ"باهفيبقيهتالحربأنالا.اللاتبومامنطقةصى

.ن!احرب!امل!رواستخدم.فروعر!

اسطولتج!زعلىالرومانصمعدءاالطويلىالحروب!ايةكانت

اصصةئأ!اف-ال!سلوقاليوسالقنهو.إقرطاءيال!لاسطولندأءغون.

!!الايفإعواسف.دربانوماصتلالمنالمرةهذهتمكنتالتيالجديدة

ايغادشجزرقرب!بمافريقاا.القرطاجيةالامداداتءصةن
-*-،

اباقياوحطمءصظ!هافأءس.ا،2عامليلإبايوممنمقربة!الوقعة

بثسةءددهويقدريحملالذيوابخيق1)كبيراسطولها/قرطاجةوضرت
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كلتعاجزةمعزولة!ئل!ايومدشةلأأصبرتوليذلك.جندىلإفآ

هايلكارانس-=،اتسنرعثردامحصاربمد!-صتلىت

تألحد!ا)صلامقرطاجةأما.!!ار!

فى!ممتل!تهاعنتنازلهامقابلالحوي!ةنةا!!رراطئج
ا-

.سنواتصزس-قدرمامدةخلالكتودؤح،صقيهليةبزيرة
ؤخرفصينفي،سيراكوزه4ءدنفيه!رونك111وحهيم.جىوما

اعلانتصقييهو.اءلجزيرةمن.اك:قيالسرقيالة!مادارةعلىبنف،1

.م.ق227عامثمملمآ-،ر-أتمأقيواالاولم!وءازيةإااإقاط-4

وانثغالهاحىإتيرافيال!رزرطاجةسلطانتةالصؤرصةمارتذض.

نس!يرة!م.ق238ءإملفسعا"صوربنص"هـد!!ثورةةالأخيرة

تلحيموت!كاى.المصدزب"بالفازاتا)خنيةساردتيخا

مرح!علىموتأاصتاراإ-دلوليذاك.آ.ق227عامجديدةمقاطحة

ولى.أنطا)بهباطا-!ولدامة

أشماد!ءقدتالتيالهدنةصلالا،ت-ارلييناطرفبهطامنصباول

اثبتتوةد.غريمهإلىأؤوىضرباتلفدثدكانياتهاوحثدقواز"

واتبالهالطرفبنضزاوةعقمييةحولا!-دإيىتاوالبريةاب!ربةاالمحارك

ا)برلة.واء-داداتهمنمءومراكزابتعادفىبم-رغمالةرطاجنن

!!ص

.15-قرلة!يطدكأخاصةالرومان-"راحمح!-ت!ين-!في-،والبرية

وأ!أخاصةالماثلةمواردهاكا!اطرب-أستنفذترد-هدلقرطاجةبالنسبةأما

ألةخهمالذينالمرقئقةالجنودلافآوع!ؤ!آتأ-ورلدفع!فطرةكا.ت

.!ماسش-ق؟ايطالبونالآنوجاؤا،الحربفي

نفسهاوجدت-ىالاولىالبونيةاطروبمنتةتيقرطاجةت!دأ

أنف"3المرقئقينصالجنوكأدعلىأرا!يهافيتثتلصطيرةليثسرة!عدإة
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القرطاجيين.الاءسىفدوحيةأعالآوارتكهواالعصيانأعلنواالذبئ

هـ-ذهمنلانةاذهاآمالهازرطاجةعليطعقدتالذيهاميل!ربدفلم

يماصروخها،بقرطاجةأصاطواا)ذبئالحصاةأكاللقاللأنإلا،المحنة

صمظمازنىأنهويقال.نهمتموء!ا؟رءنهمط-ضقطعؤممافلبفى!

ا-تء!مالثاطىءقر!تءحركافىجندىألف04الالغةقوا.

اح!اةاءلىؤرطاجةانتصارمن3الرخوظلى.زمماء!وصإب،الفي!ةؤيها

ؤوىزءزء--4فيبدورهـاالأزمةهذه-،!تمقدثورتهموا!ادها

وا!اكها.ؤرطاجة

4ر*ءإ-921-922بينالواةسةالفتر-فيثرزلؤ!!اروماأما

لاللكةوالإابصينيةالاررياجا:وإطىءاعلىوفحينا!القرا!كتصنة

مدنوعلىالجنويةايتا)جمامدنعلىيغيرون!نواوالذيئ،!-الألردة

الملكعنددازلحق!ييدتاالب-ططلةوارمهت.الغرإحةاصوناناثواطىء

!-يرةجمرعف-ركالفترةزةسفىروءامعالاغريةيةاإدنإفورتحا

!!.--
وكلانلرايضطرولاوراخه!"قىءث9اليل-3من"ا!يشمنحاامن

الصط)ص!نغز:اتذبأهور!يذاذياالز-فهـذاإيقافإلىبالمث-ل

عندبهمالاحاطةمنويتص!توا.لاآعند387ءاموهزيمةالأولى

ر-الموس15الةإئدسينتهثم.225عامصخ!معبيرءددوذ،حتلامونءو
حض

!ارزةفيىو!ءسا)!اليينالزىاءأ--دعلى!للأستصديوممعركالى

زرععا-"تضبعبأنعليه-صإتإذياالظفررومامروفة.فردية

-فلي،لى%رىغزواتخطرلاتةا4الثحماللىالىص"اتات-ص

ا!ا!ا.!هالفيالروماشيطالدولةرقحةوكو--ت

:ق.م102-218الثانحةألبونيةاطرب-3

هاياكارباركاسللقائدمناسبةزرطا-4علىالمرقئقينالححودثورةكات
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إلىأنصإرآويرء--نةوإ!نرطدرصيتز!هاذيا.ال!ممريله.ولا

صاعبصدنفح!ثاا-يةالقرطاة!اليةارأتوقد.روماالثاتر

فيطاقاغ-اءنلأتروبير!صطرةوكورسي!و-اردينباصفإيةفيبراحتها

أؤ!أ"مناؤ-ونؤيهايوص-دولاليءرأالاقئالاومتاطقصدت-دةءالات

إطرب(الباهظة.كا!فامةؤرطإجةوأنخاصة،رومامثل

اطىءشرعبرحك!ىبلةاسدروبالهايل!-كر"فافي

3تكاثص"!طتآلإسدة)1(عثهفيوصاحسة4؟ال!*افررة-ال!،ل
--...خييم

!-تغهرةءكاؤذكرالأولالألفمماإحءخذا)-ممى(ربةافىطاتلي!شاة-،-فين

أرضأا-بانياصكانتالواقعوفي.طارقجبلءفائقعلىفةاكسقادس

،وا)حصكوالحديدإسوالفصالف!4مثلالطبيعيهةبا)!ر:اتحافلةغنيهة

المدنتهد:التيالاببيريةالقبانلا!ضا!رإةرطاصااكوسحاتخىذ

نحراتو:ل)رنجبةثمتأحياتهردفع!طمياكارأنإلا.خاك5الةصة-ف"

عامن!بماتالتىأثنا-تالم!ركااصالي-"بر*دا)خمرفيويشرقا)ثممال

!"ء.ى---

فيةو!،-لمفهخططتنفميذخيتاليالذي!ا!!رهويخلفهوو.

زأعءر-ضم!ححلتيا(!ءا؟!،أ+ء!لة)ةلدلجد!ا-لجم!تأ

اشانيا.فيالةرطاجيالنفوذ

الروص(نفنحاها-حانافىؤرطاحةم!--وريرأناطبه!ىاومن -خر،نجض
حلة-،حه3إلىمابلمياءصححمرةس!ن3.الاغريقيوعبرهأنر-دوظخونهـم

صعيةالضوحملتهعلىجيةا)ءهـطاالح!ومةموافقةءلايرصسا!!اهـياجرئمأنيذكر(1)

لغةوالبااسبانيافيالالضةمنابمممنطا-ةذرءليها-!إتا)قياتأحاثداوا!.،اسبانيافي

بدهاونأباركاسةاصاعالءلىالوافقةطابم"قىدفصتستود!لماانت5002-0003

.بهدةجما

ا--.ثا
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فيرسل..ايبريا)1(حزوةه.-اقرطا-ااك:-حمنقلقهمعنالرومان

تنحى!معاهدةعلىاسدروبالمعتفقاسباناالىوفدا322الرومال!-عا

اصتازمنخيراعلى -نوبفيا)ءسفدةصرلهيركو،خهرصه!فالآبرو

اشئر-إإةءقالنظرموخ!مالمرةهذهالروءانفامحولحل

اتاليا.لغطل-ف؟دداكال!النالغزواتصطر-هردهيةواهاقرطاجة

لطاب4اسخاليفى!كصالا-كانمعءالفةا)رومانوي!ةد

الروهـايخا.اث!تامجلسإلم!هؤلاءأر-لمها)ذىالىبة

خص

ألثانية:البو؟يةللرروبالمباثسةالاسباب

تصيبنعلىاةرطاص-يىنارشةقم.ق221عاماسدروبالاغتيالبحد

ليحديبلغاوهواسباز-اعلىوؤاؤدآله-إ-فةهاميل!را)قائدافيهانيبال

دين!إكوح!با!ثت!اوءسىان.!رهمنسيهيئوالرثالادسة

طاحة.لةاطافةالا-بانبةالقبا:لوب!ت!وم!اا!لحلفةمد

روماوتوؤد.الضخة-اغوزثوممديبةط!إرذرلي*"ذلكهازيبالفاتذ

الهايةفتداصلةونتوبان--نج!انيبالليذعروا3أ9معامبصوزجم!صا.

قرطاجة.معلالفاوضةويحميلهمفذيرات!ثمي!جاهلهانيالأنإلا،الرومانية

عنوةالمدتءليةتحأ!لهالةرطا-يوءاكمجاستأيدفرصةوينتههز

ياوحؤرطاص-"خىطرأناروماناوي!رر.أث!رثمازصةدامصصارليحد

وهـاعديهها؟يالالةاندتليمهمعدو-منفصلإوا-د،دمنالافقفي

الا!ترية)91و!هانيالأنصاروفام.رومامعطرب)خجنبثمنآ

:ليةاطامهأخرادفعفيماسيايا-ممان!-اكلة-ول2ءلا-ظة009صراجع(1)

.م.ث387عاموءارمدينةعلىلهونالغاف!اةرالتي

-صحا!التيوالنفوذالفوةمنيغارطابميةالصراطحومةنمماالمحاهظالجناحكان(1)

ا-بانيا.فيانيبال5اممالد-%،ء!!وفالضارفيتهارو!د.باركاسةاصاءضاءءلميها

11-رومان-161-
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خاصة،-إغونتوممدتخةاخلال-"اوقي!للقائدالد-بتةد

هوالرومالمني-المتوقعحواب--الوؤد.كا،اثصيخةاالأسلالا-

-----.قرطاجةكلىاطرباعلان

-

فيتتلخسالأولىإ:ويةااحاربفيؤرطإجةتلة!االتياةسبةاإزت

الذىاصيي-راا-طو!وخهديماطماسظاالي-رشاليفيانهاهـ*ؤق!ا

-

قأقىاةإذؤرطإجةا-طأتوؤد.إبرراهـذافيا-؟دةالهاتؤءنكان

روما.أماأ:-ردةاقو-كاا؟ثاءاءا*ةسلةا-إنافىا)يردةاكو!لصات

كورنيليوس!لالقضليقيادة-رابازةاكاءز!تالتىالقواتعلىدت4اتفقد

مقدعآيةرر!ا؟؟بالوكأن.ا-:انيافيدا؟دالمعركاميدانإفسيبيو

ح!

عيهاملاهـ!لربمابةربةوطريقة4عدوزلضربالعدةوي!بىرومانوايا

ةسبسورةةلنيتتا!صطحات-"كازتإ!.اللازبمالا-طولؤقدان

وابإيةالاييا)-"أخروبازة!ةمنوالا-تةارة4لالأ!ؤواءد!مفيالروءان

طاجةاء-!وا-اا)-ورةعلىيضماك-روةبالةأخضرر-5روماالتي

زرطاطلها؟يبا!يوبا)-إلي،ا)صعوب!ذه-"بالةافىررصفةصتتخذا)قي

االيةالبرقطريختارلذلك.الرو!إقافالتحا عدما،اقيابميزص!ا

علىواعتمد.والا-:ازيةوا)كومصديةالاؤريقيةا)حناصركلؤيهاجضدوالتي

هانيبالا-ارا)قيالقوةأماةبائلخ!الين.ينمنالمحاربيناصخلابفيل111

بيهطحنديلفأأبرواليفتةدرايتالانحو218عامرأ-!اعلى

منانطلقوؤد.الفلمةمن4ليلأسلاءددإ)جمهمدضافومثاةفرسان

ا):وء-إتت15اذ4خننسعةأحم!را-تازأاطدلدةقرطاجةءدينة

مدشةإلىبو-ارومافياأةا!دايصلوعندما.اإ:ا*هةعضصروأفةد!هم

!ص

،هناكإحركأاءوضعلىويريرههانيبالطريقفبيقفىلكلما--لميا

لة"---!ؤججلألبعارونجعواا!ئ!افيصة"قدهانيباليكون

خف
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الىالاسطولء-ظممعكأ-اوسأيخهلارسالسبيوو،بد.الأأ-
حض

بجرأةهانبالوا-خطع.هـخاكهـإزلمالللاقىايتالاإلىهـوولصود،اناا-
3-.----حص

جبالقراتهبعيجتازوأن!الطويا!كاتحملأننادرة

.4نفال!امخريففيا!تالاثهال-!ولإلى!خها.جمطوأنالألب

عثصربنإلى.4اصباؤااييةهـذهإفىقراز"عددتق!!أنأبدءاباومن

منؤقدهءخاليديرلأو-دإلهالأإ.ح!لاآخ!!ةأ)

زوءاعلىاثاوةاالة-ائلفيا؟خود

نجى---ص

-يهيولرومافيائدا)قالملاقاةنباله!ا!إدثقحيرة4استراصوليررد
----------ىكت--

ذأكبعدها.فيبهالواستطاع.ويدحرها)بهنيرؤروعأحدتيدوكطنهرعند

شفدمإفلالةص!رونوسالةخصلىروءامدينةوتزسل.)احوءحور

خض-

.بدهاندالحملأشيدلوءمدينةصقطتأنب!د-جمبيوزميلىمعا)-دو

مصيركلان!ال!وعا"؟تولتء!رصقير،ثنانلااإخةيو

--خحر.114-اصةالهزيمة

نحوبادكرلىقسهالعامربيعفيوقامإياايتالتىالفيا)صتاءالجبالهاقفى

خصلأةروماوأرسات.الغاليينالمتطوءينمنقواتتؤيده-ا):ا13أوا-طلا

الهلعالرومانأصاب6إ،لالقافهوسريخلإسفلامنيوصساالجديدةاصنةا

أؤ-.4لفلاميذ-و-ساوص-ل.!ازلجبا"ل-قة؟اا)قياكلملأ-ة"الازفاراتمن

ولكي:(،روماإلىأسيرآوؤواتهشأخذهوأنههاريخالطلىن!اية-جمضح

فيويحصره217عامقىازع!نعديخدعهأنيلإثمالمثالمحتالقرطاجي

!ب

واتبع.جتديالفعث!ر!-"صلجثهمنويألمرعايهيرعتثمرات51ا

ن?!ثا)!لصطىعلىآءربنهسالمؤكدالظةرهـذاهانيال

اطةيقةوفي.4ارقيماأوصالتقطبحم!نماهربالادةبةا)قرطاصيون-إناةتا

النظ!ر.سقطعةسيا-يةكفاءةاطضء14)*-ءريةجازبإلىهانيالأظ!ر
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اسفهينأيدق،4الروماقالقواتأسرىمنالايتاليبنإجنود4بقحربؤيمن

مواطيهم.إلىألمحررون2الجنود8-سوينقلوحافا!ثارومابينالقا"الت!(لففي

ارخالياالىقدمهانلالوبأن،-رةاالمحاملةهذاصغباحبهبمرالالاليةافي

حت

روما.نيرمز،ليرررم

،ألمرةهذه3عاصغفيا)جهميقتربالقرطا-يا!رالرومانرأى

فابوسالدلكل-اتورلدفىالاطاتوركزواقوات!مكل؟حفهبوا
-!ص!خ

بملاحقةلمفىاند(!فصلفيجدردةهـذاخطةازبموؤد.ءا!هـو!ط

الفرساتأتفوقزظرأكام!فييعهالاك--ادونوتتهحهال!دو

صاثرة،روماإلىالاتجاههانلالنجنىوقد.هـانلالو!ارةالةرطا!ش

.-.-.-3--خر-ص-

آملأاطت-!ىبإلىثم،الادرلانييمالي!ت-را)ثفىويتركنراهبل

،الجنوبب"أيةالالتاا!ضا،دنوضاايتاليافيعامةثورةز-ام

يقدركانأنهيسفحدولا.!ييةحلفاصئماعنروماعزلفيمنهورغبة"!

4زرطاصمنجديدةاءداداتبموبدوالراهنبوص!اؤواتهءجز

لالقنا!ثلمبعولا.واص!لالهاروما!دينةص!إرعنحصاروآلات

فيالقدومعالاك-انمنجض-فيفابيوس-افهمخطةوؤ-ارونباولوس

-
لهمتوؤبىوؤد.رو"احلفاءأراضيحمايةءخهمفيرغبةوذلل!فاص!ةمرركا

--وكىوتبعوا،ضاليواليرومافيألف05-86منيخألفجيق

إذكان.أيالهاتخططمنبالؤحلال!ولهـذاكان.ابولياسهلإلىهانيبال

يخغارهالذيالوقتفي.%وص!اعلىالحمويكممةدمآالمرركام!ن!!دد

ف!ياستراتي!-صهفيهامأءخصرأ4السهلإابولاأراةيكا؟توفيالحقيهقة.هو

خسا!ايقأعا!حهلقرطاجيينإنر1اوزهـواإؤنالأءذية4أةوازتؤم!ن

لمهاجهـء216عام!يفال!طفروفىور:فىفع.ال!دوفىإحةفا

خحص

يةادمهمحركافجرت.حةولوللةحكانموقعء:-دالةرطاصينقوات

ححع
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طابوناقراصانالفروؤخكوابيدتاخم!-ؤوة!اطوؤتالامثعيلأومانالربرف
حض

بقواتهعاذ!ج!ا-؟ااروعلىعبةر!لىالحرلةوظهرت.بف!لهم

إهـ-.اص!امنوكان،بهمط!تاكر-ممى"أرايكبدالقلصلهيم

روما..قادةكبارمنتوخيره!ورسوله،بولوساقخاصلا

،3شا،بااالروم.فيالرومانرأسا)-بءمرت"على4طولفيلهاواعثضذ

،ء-ام3لمحر.-..قوالاوسطخصفيفوكأح

خ!*كأ.
الهحومفىالروهاناندفعأوعتدما.ا-يناطفىاالمثطالمثاةورعز

-حح!ض-

فيطاجيةالمثا!اافترا-!،أهـضهمفيواكصى-لمف!الب-ركان

احتثدبالهلالأث:"الةرظا%-4ا؟بهةخطوأصيح.الرومانوتبحهاالوسط

ب!دالرومانخلفا-!دكأطا-4اواندؤ!ت،أإلرويإفيو-طهفي

ةواتعلىااطوقهانيما:الأحموبذلك.الجناحين!فيفرسا!م-ءقتأن

نضفىأخرىرومانيةؤرقةخهزموعندما:-م--،وأ-حنءدوه
--

عليه،صياصتههانيبالرلمصكزالذياطدتحقق،الأ)بجتوبفياحاما

وفخحلروص-االحاحفةال!صعوبولاءفيالصهـعيحدثءتدماوذلك

وتنة!ل،ؤ!اال!ثحتاءجنودهمعيقضيالذي،أبوا!اتاليكابوا!دينة

عنارتإب!-فوبفيوال!روتيينايينوالىوعالسا!نتيينمعالمدتنة!ذه

روما.منبدلأالايتالىالاتحا:زعيمةتص:حأنكابواوتأمل:روما

)*ةدماك!يامس!البييبتجبلمنوفدوصولمنارغماوعلى

صفيدهـوانحاز،وو!ل!وكراكرزه،ل-ثخضالضحالف

علىاطدادأعلن!واالذبنالرومانفىى.،ةرطاجة!تجاز-إلىهـيرويهوس

الىثسوطويرؤفون.جأشهم.برباطةيختهفطونيز،لونلاكانم!رقيضحايا

ل!دفاعا5تجنيديم!شهمقوة!كليجمحواا-حساوعلى.بباله(ثحرضهااقيا

3!تماكيالقوةإضمويلم!ابدموعنوزبأموا!مويتبرءوا،روماعن
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ذاك.مارعلاوكطكا:ديوكطالقائدإلى213عامبقيادتهام!دواو،جمر!ا

الجنوبفيالاغرليةيةاإدل!وةروتساتينءوطاتاليأوا-طان

اح!راعلىا-طرةاماتأيرليزالماكذ)ك.لروماولاثهاطلىبقيت

إلا.وساردرفيياوصقيليةاسبازيافيالدفاعفي4ناثطوقواخهم،المئوسط

--إليالاتالح!وص!ىب!بءال-!ثإ-ءجمافييكمنأصحاأن

ء!!م!رخهامن!يرد-حلىتمأن،رحدء!ادولةوتأليفروماكأد

.وتورىولوكىرس4وهيراكاوتارنت)1(كروتون -!-
جديد:منالمبادهةلاستلامالرومانخطة

قلعة،سيرإكوزههدينة!ذحالأولىمارسللوك!القائدأهدافكانت

جديدمنالتركزعنهايباليمنعل!،ومفخاحهااط!ينةصقيلىجزيرة

فت!الهتم-قصنواتثلاثءإيهـكاال!ديدالحم!ارؤألقى.)2(الجزيرةفي

رغمود!رتوننتالمدينةو-ةطت.داصإيةخانةزصيجة213عامعنوة

جهودورغم،ارخي-د-!الفيزيالىالاغريةياخترءكااتياالدفاعوسائلكل

اغرلمجختوز!!ا.ا:-راطهـية!عنبالمؤنلامداتهاالحثيماثةالقرطاجيين

.اارومانبيدا)صةوطفيعق!ييةمدنوبقية

أيهآكابوامدت"علىالحصارالقاءمنا)رومان!ممنايةالتاادنةوفي

ءص!رهايكنفلم.البروتيرممنطقةإفهانونالقاز-دات!ابأفى

نفذتأنبعداتسايمكابواواضطرت.سيراكوز"مهكرمنبأ--ن

مدينةعلىفجالىإثحكلحفاكنيبال15محاولةأهلهاتةدوأ،مؤ!ا

ارغامفياملأافىصنة4ال!.اصث-ارفإلىوالوصول،نفهاروما

دورإنهبواكتف!!اهلهاعنءةىالذىهازلجبالامامابواحمانت،رفت-ت(1)

بها.واعتصهتالمدينةنلحةالىوماية1)رالحاب4انسحبتقدو.3واص!دفاالىومان

الأولى.البونيةالحروبفىألهامسيرأكوزةمدينهدورراجع2()
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اتاليا.فيهـاز!الإلىالماعدةتةديمممنومضمهاقواتهوتعطيلالعدو

سعسيبيوصرزيليوسبوبايوس!القاهروما!زسل213الرإموفي

هـا-دروبالااصئغالالأثنانمنفتم!ن.اشانيافيأيخهإلىفيضمامدادات

علىشفاكسالنوهـديإلحل!اويحرضواالابروخمرمجتازينويتةدموا

استدعاءهاسدروبالةرطاجةمنتطابالذيالأءر،قرطاجةعلىا)ثورة

ها-دروبالعودةول!ن.-اخوؤخوممدينةلاحتلالالةرص"الرومان3شفت

-ءممنجدإدةءحاركنثوبإلىتؤدي-دةجدليقرطاجيةقواتمع

سيبيوالأخوانوي!طالروءانيينا؟؟صينهـزيمةمناةرطاجيوناؤ!ا

خلالها.صرعى

اثيوخاءلم!ويرى.اسبانيافيقوا!ااصةاقزقيحمبم"بالهلعرومات!إب

ويقع.هـةاكالرومانيةالهزائمايقافصطعوسغ-اعقاندالىفادضرورة

نةسيحملالذيسيبيوكورنيليوسبوبليوسالقتيلا)قاندابئعلىاختياره

ويقرم.عامأ35منأكىثرالحمرمنلىلءنوإ-ا،)1(والدهاسم

وتمكنهالقرطاب"اططوطوراءإلىتو!لى903عامجريئةبمناورةسيبيمو

.اسبانيا)2!ليالرئييمالقرطاجينمركزابديدةقرطاجةهدينةاحهتلألمن

ءمرلآكبيرةامداداترأك!علىهاصدروبالصيرايقاففييخةفأنهإلا

ابينه-:السدروبال15يعإرأنوبعد.هانيبالشقيقهلماءدةارخالانحو

علىيت!رقكانالذيشققهإلىليهنضمالوعهلإلىتمميدر،702عام

المعاركفياتطاعنيبال15أنمنالرغمءلى،اليهالمساعداتوصول

تارنتمدينةضياعرغم!اراتالاتبرضاحرازايتاليا-كوبفيالداشة

الافريقي()سيبيوا-مطاجةةرءلىالانتحاربحدعليهعبطلق(9)

برراذ.روماحلفاهمعهانيبالسياسةس44الا-بانيينءع-لجبويتبع2()

قرطاجة.علىلينقلبواا)يهمويتوددالاسبانرهائن
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هذهإلىالروماند-لوقد.كابواحيفتةعناطصارنكعلىالرومان

منطقةالىوارتدادهروماع!ضاهاندبالقىاص-حبد211عاما،دت"

ؤ!االفوخأعضا?لىوباعواأه!ثاوتيوافاةباحوها،البروتيوم

وأرضها.استقلا!االمدينةفقدتوبذلك.انتقامثصرءنموانتقمواعيدأ

هاينمبالوعجزوكابواسيراكوزهفيهاؤلجبالحلفاءهزاثمكانتؤبالفحل

بت!غيرنذيرآتارزتء!ينةقلعةفيالمحتصهـينالرو!اناخ!اععننفسه

بلصدفةيحدثلمإلمحسوسالتغ!رهـ-ذا.رومالصالحالقوىميزان

اتالامداداارسالؤرطاجةيخالهانيبالاهعارضاالحزباتناعفيهسام

اا!خيرةاةوةاتفدهوأ.لهااطاجةبامساءلمةقائدكانالتيالعكرية

ايمماااالان!ةالقواتنجاهأرسالهافيال!-ءريالحزبمرشأانصارهنجحاقيا

.م.ق313إ-امافيلدحمهااصخفة-د.حدهامنروماتم!تت

ثسةريبأزةيعاثلوهذا،لمجارافا07وجتديألف02-.حوالي

خمسةرأسمعلىكان.ال!-كريةاطد!"عاثالقادربئادكانمنباثة

.الأمبريومبساطاتيتترونسابقأوقنححلاحاكأعثصر

اسبانيا:فياطرب

قاثدأهاسدروبالشقميقهعينقرطاجةمدينةهانيباليغادرأنقبل

ثبهفيالقرطاجينتوسعأنرأيناوؤداسايا.فيالقرطا-جمةالقواتعلى

الثازية.ابوزيةااطرباسثتعالفيالمباثمربال!بكانالايبريةالجزيرة

الرومانفإنالايتاليةالأرضالىاطربنقلهازيالأنمنالرنموعلى

القرطاجيين.يدمنالغن!يةاصبانياانتزاعضرورةفيخط!همعنيتوقفواأ

اسبانياإلى218عامسيبيوغئاوسثفقهارسالسمييوالقائدوا!طر

وكارت.ابانيالفتحليخف!هلذهـبأنمنبدلأالرومانيةا)ةواتخ

واشغالالابروخمبرسغ(لالتمركز4ا!سباتالحربفيالرومانخطة
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فولفيوسالةء(صل!--تهاذ!بموؤحتينفيالروءانمعيل!ةيإذ.منه

.802عامومارسللوس021عام

وبالها-دربهاقدمالتيالامداداتوعولخطرالآنالروماندركو

جبالفياإتركزهـانيالوجهفيللوقوفالواصدة:قوتينف!وسلوا

حيث،ها-دروبال!لمةا!دميرليفوسالقنصلبقيادةوالاخرى،ا)بروتيوم

ضجحوميتاوووسض!رعندؤاصلىمةر!في702عامبهالاضيريلمةي

.فاد-"خاشوتكبيدهبجيةا!كافينيروالقنصلىزء-لمةمع

هـازيبالويفقد.رأ-4ويجزؤ"لمرالمحركافيفيماسقطسدروبال15أما

أ-يهبرأسا!وهنا)ةر-انأصدياةيعندماا)خجداتتلةيفيالأمل

!إنيب(لثقيقماءونا)ةرطاجيالةإئدبأنويذعلمر.مص-حرهفيالؤيى

ينجحلاول!خهلحورياأرشعلى-ديدةفيدةاقىالمنيتكنالأصخر

.302ءامقرطإجةإلىتدءىو!.بأيخهالاتصالفي

شهتط!راتماممنسيهبوالروهـافيالقائدتهـممنالأثناءهـذهفي

أبناءهـصاجانبهإلىاعفبأنبعد،القرطاجيينمنايبيرياصزيرة

محسرية!*إهـ-دةثمقد؟.السابةينإتهمساصدوحرضهمالاسبانيين

-ءلجيويحودئم.ادابقالقرطا-يينوحليفنومىديائسرقيماكماست*صا

الة-،نوفيادنيبلغأأنهرغمالقنصللمفبلتخبرومامدينةإلى

كاأرا!إلىةرطاجةفداحاربؤةل!لمياتعلىهناكفثسف.رحد

.اؤريف!في

افريقياشطلفياطرب

الاطى4علىقواتهمعالنزولفي،02ء-امشيوالقاثديفلح

القرطاجيبنيهزمأت!ماسيفالملك4حلية؟صاعدةوبتطع،الأفريقي

-يفاكس.منبدلأ4حليةخصبوأت،سيفاعسالملكوصليةثم

مرض-4جديدمننفصكاؤرطاجةقي-دالداما!ر!-تاازاه
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تطلمبأنثصريطةبدورهسيبيوءلميهيوافقالذي،الصلحءةدإبءاعلى

افريقيا.إلىوالصودةايتاليامنرةواتهالان!صءإب!ان!بال!نؤرطاجة

وهـيا302عاماليتالاأرضي!ادرالذيهـانيبالاستدعاءيخموبالةحل

.مرةعايهايقهرأالتيالأرض

ثحورأالمدتءأبناءلدىبدتقرطاجةإلىهانيالعودةأنيلوح

على-يبيووافقالتياصلحامعاهدةثمروطيتجاهاونج!31والةوةبالثقة

الاستهعدادفي!دأواأنالةرطاجونيلبثوما.303عاممحهمءقدهـا

ال!ربيالجنوبإلىالواقحةء!!2زاماعتدللحصاراإدينةو!يئةلاصرب

لهتهءنا)قيا(صكضةالترتيباتكلهانيمبالاتخذوقد.قرطاجةمن

ألفإلا.والفرسانوالجرأةالمفاجأةعنصرعلىكعادتهواعتدا)خصر

لمفارققيميل،ايتالافيعاءأعثونهةمدةجانبهإلىوؤفالذيالحظ

كانانتصاراتهفيالرئيياحنصراالةر-انفرقكازتو؟.المرةهـزره

ا،رلزقةالجنودخانؤةد.الدافىالصراع4نتير،قررأنالعنهسلهذا

القرطاجيينفيلىملاحقةمنماسيذباالملكؤرسانوءأد،اقرطاجيناصيو-ث

القرطاجيين،مؤخرةعلىمنقهفيالرومانجانبإلىالم!ر!!ابقواموألقوا

تفىهاوكاتالحربقرطاجةهـكأستالنصربذ)ك-يبيولىقاثدؤخمم

.فاد!-"

ينصحهمقومهإلىحادرومتإلىاكجأالذيالهاني!ليتجهذلكبنض-جة

ستراو؟و-ب!.103عامعقدهاضالتيالقاسةاصاحاروسوطبقبول

سفن،عثرةعدامااطرليية-4!اخوحبفياخماكاروماإلىقرطاجة

لافآعثرةبدفعووءدت،المتو-طالب!روصهـرا!مبانياءنوتناز)ت

صىالالهواعا-ة،أهلم-اسرهاقوتسليمسنةخمينخلألتالنت)91

سوريةليرةمليون48-والطاطربيةالغرامةقيمة-بلغأ9)
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!ربلىأيأقامالي*دمؤرطاجةتعهدت؟.ارومافااالجيقمنربينوا،1

روما.اسئذانليحدإلااؤريقافيباطربتقوملاوأناؤريقياخارج

وقوان!ن!.وأرا!يهما-تقلا!ماةرطاجيينالمحاهـدةلزكتذلكصقابل

سميبيهويعودللروء-إنبالأصةبرة11،اقرطا-يينالمؤسفةاطاتمة!هذه

منالكبيرةغنائمهمص"مهط!بأهناكبظةرهليحتفلروماإلىالأفريقي

عامأ.ءثست"داءتحروببعد،والأسلاب"الفص

ونتائجها:ألانيةألبونيةاطروبخصاثص

اتالباجزيرةشبماس!نالىإلن!ةالثانية4ا):وفاطروبازتمت

قبلهانيجالدءروقد.مقء!اثوجيوشههـافبالجلاهب!د

بذلكتخما،ءنهانف!تالتيألايتاليالجنوبدن"منكثيرأافحابه

جيوفمذوطأتبتطبيقهابدأقدكانالتيوالافناءالاتلافا!السد!ة

آ،رالبونيةالحربدزعتاطقيقةوفي.الآ1الاا!ثقىار

والمزارعالاراضياجدبتؤةد.الايتاليةإدنوايفارفىلا!-ىسقة

دصاطربفياشثتراكمب"باهلىآاهملهاأوالقرطاجيوناحرقهاالتي

.!ى.
علىبمسيأعر--سبغةصاستمرتالتيالحربوكازت.!انيبال

ظهرتانعجبولأ.الماليةواتهادها!!سماستنفذتاان!روما

الجيوشكصليحكلوا!همكللرص-دالرؤماناضطروان،ؤجم!،المجاغات

خمرعتدالأولاقاءاهنذ)أطاحنةالمحاركابتا!!اماكثيرأ-التيالجرارة

ء-تص12قىفض.قم031ادنةففي.كانمعرصحقتيسدوس

منهذا.!امناطثنيالجنود!-الرجالمن!اأنصبتقديم؟

هزةالونحةاطرو!؟نتفةدا-ا-"االفاحةمناما،المادلةالناحه

..---حش

حتىالنينعثراتروماج!دتاقياالا!-اليةبالوحدةعصةتقوية

شعوبماعداالثروبهذهانإذااشا!اصاعلىفرص!ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الارضعلىومالىناهـضةقوةوجودازغزتأنتمافيالوسطىايتاليا

الراوونوكان!.ر:مانيرمنلتخلصاء!ااالانصممامالىلدصارعالايتالة
حض

علىعصياندورمسلقتهوأ.الايتالةالوحدةعلىالمنشقينأولوالسامنتيون

اؤطءؤامدومراردم!-ل!تاطابجنودمساهموابلروما

هانيبالهحلفاءمنالايتاليينمنجازحأان،-ىالايتاليةالارضعلىقواته

ص-ااةملاؤعلىزكأطاجةالى4مصوالحودةقاند!جاؤبالىالقا،فضل

علىالزمواؤقدالالافيهانالحلفاءأما.روماانمتقاممنينتظر!

كانراالذيالدايخليا،تة-لملألمنحرمواأواراصءامءنا-خازلا

فيالاءدردةءصتعراتي!تأالى!!ما

القاسية.التجربةكثةت1)قي(البوسصصل)وثهالهاتانااجنوبمناطق

وغيرهاكابوامدتخةلاقتهالذيالمص!رولهل.لروماولا!اقئعزععن

اطاوعلى.الايتالةالمدنصلبحعبرةكان التىالب!ردةطشكخض!

ان!ص-ارأكانمعرصاماانتصحارحقاناةولا؟ممنبروماحلت

ثمخاصةصقليةوفينفس!ثا!وو!يخورإتالياا!ملاتا

ربركااالتنالوف!وةالغنائمساعدتوقد.عامةاكو-طالالضالي-رفى
ححفا

تحويفىفي6)+أاسبإفطفىإةرطاحثغوخا!منا!-ا

الاخط-اردفعفيرومافهارةوقتجلى.ا)ى-!طكدانجية!ااطتتآتز

أنهاإذ.اخرىواصقحت-"4مناخ!يادياسةبماالمحدقة

تحا)فنتانفسي!ف!عنأأن315502-الاعوامبيناصتصاإت

طوض.قدلةةواتبارسالهانيبالمعالمكدوفياطاصفيلميبالملك

الجنوبث،وداخليةألابروضرواديفيسا-لميةمقاط*خاةالىا-:انيافصت(1)

.ةء-خمروب-ر-وضوءاإءفنوجىبوةد.الكبهيرادكاووشثخارجبلحول

ةيها.زيتانييناللراماقولاخضاع
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هـاءدةمنالمتردداطاصفدبالملكثنعالأولىالمكدوذةاطرب

معاهدة)ا!يموليإيئ!زعامةاحدفأثعلنفطوبالوقت.حدة"

كأدوممتلهمبرغامونواهـاليوالاي!ليريينالترايهينيغ(ناوباعضوس

قويكانحيفمنأيبالهاحرءتالصورةوبهذه.اطاصيخليبالملك

أ!إ)-حاطرب4كاةيزبحإساإالفعالبدصلمهيؤ؟يانالمم!نمن

نقاط&!اسرعواؤقدبالمرونةالروماناتصفكذالمث.القرطاجيين

كاز-لمةبريةليقوةا)قرطاجيبنجاب!واعندماوخاصة،م3دفافيا)ض!ف

ايمىالمنوحر!تهمالمتوسطالبحرروواص-لاتعلىال!ادةءنهمانتزعت

تاةيمنالروء-انتم!نيما،4الايتاليب!"الجيالىالفعالةالامدادات

بذلكاليممتفووأ.ءصرملكباتورفيلبمايىوسصيف!3منا)قمحاءدادات

"والحدبالمضاورةاساليبهاز-يالمنوتعدواالبربةجيوضطوروابل

واكةاؤ!ملاتاأيانواالرومانلجنودانضباطاوساءد!.الفر-انعلىوالاعماد

العدوكانءخدماحقالاصطار3منالكثنعلىالتغلبعلىقادتصهمحول

ءإكهم.ابوابعلىيقف

الاءيراطوريةهذهات!دتاذ.نحتافاكانؤقدةرطاجةفيالموقفأما

أجلما.منا-ربلهااطا-فةالث!وبمنجمزوعلىالمرقئقةابئودعر

المرقئقةالجنودلدىالحربداهعيضعفقرطاجةمواردتنضبوعندء!

وقادتهمالةرط-إجيونالجنوديقلأذلكومع.ؤإدتهممعلىويثورون

ولربما.الرو!انوالقادةاجاخودتفافيءندولتممخدمةفيواخلا!أ-إسة

قرطاجةقواتحولهااتةتالذيا)ظبالفذةهانيب-إلثخصيةكازت

قواعدءقواب!رطدهـ!اضثيلىااعدادهارغم!رإلىنصسمنبهاؤ-ار

البونيةاطربفيالقرطاجيينالمساعدالعنهسانالقولويم!ن.تموينا

ولجلأتمنالأمربادىءنجتالمزدهـرةيقيااؤربالاراضيانفييتاخصالثافة
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وحلفاؤمألةرطاجيونفاستطلا.ال!دوارضءصحرص!اكانالتياطرب

اكيالوفيرةالمواردإلىاضافةواقجارة،اكرراعةفيا-ثهارهاتابعة

يكنأالغزيرةالمواردهـذهوبدون.اسبانيافيء--زر!رات!مبهاجا-ت

تكةيهلو)ء-ن.الثانيةالبويةاطرب؟فةاتتسديدباستطاع!هم

عدوفدضروسصربلربحوحدهااروصكريةاوالعبةرلةالمالةالموارد

في؟ماولرارر-ككا

واصطر.معر!فيين!ثزملمانهرخ-ماطربهـازصبالص-سلةد

سصي!اشةوكفاءة-رلةعبةربةمن)ردا"ماكلرخمابايتامنالاز-جاب

الذيالحاءلكااشاولر.لجا.ينا*-ءراا)ةادةءظ-امءقدمةفي4ب!حار

الظفر.ذلكء(رؤطفمن!4صر!افي-ا!الذيزة-"!والظةرعلى-اعد!

لاالجنودمنعددعلىم!هدآءدوهارضاطربالىهـإقيالنتلفقد

.ربال!اليواةإثيةابثريةاالقوتينيخاا)ف-ءةا!مكانياتا-يتضإ-ب

وا--حبحرعنهايفصلى4ويض3ومراكزؤواءدهعنببدأ*اتالكان

ءواملالظةرتقديرهـانيبالاصطأهـ!الحفقةوفي.أ*دوهؤ!هإةالباكازت

الملكمنيحصلفلم.الةرربالمدىعلىأتةآاانهرغمالبيدالمدىعلى

روقاحلفاءا"يقدمو!،توؤوو"كانالذيالدء؟علىاإحصدوفيفيليب

لاشابقرطاجةوق!ست،النجاحص-إبفيوص*3!ا)خيال!م!زالمساكلة

.المنا-بالوقتفي4اليالامداداتتأمايئفيعديدة

ءرحلىالىوصلقدالةرطاصيالمجتحؤلمصلنة!ازر!اجةفيأما

درجةإلىوصلفيها)طبةيالمراعان،؟ا)ض!حربب!طءراكيالهرم

الملكدؤ-الذيالامرحلفا!بممحام!ةالقرطاحيرنبصنوأ.كبيرة

فيهاماءطءلاف!نرااعدائهـمالىللانضمامالنوبدتينوفر!مانهما-لجضميسا

زاما.محرصنتيجةتقرير
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التيالمصا-رأنيخاتتلخصهامةحق!يقةإلىالأنظارلفتيجدركأآمأ

فلا.الجانبوبدةالبوزيةاطروبدرا-ةفيالمؤرخونعا!ايت،د

رصهـ+االتياالمحاالقاسةالسوداها!ورةايقبلأنالمتجردلابا-ثيمكن

افإيخةالاابالوحثية"وصفوهيئهـانيبالقائدهشخصفيأمدومالرومان

حربكانتفاطرب.المما-إعنمنوغيرهـ!..،)1(فهاخقةاوبفقدان

منوحثب-"أقلأوأر-مافى!مانءقأذلكومع.ؤ-إءأوبقاء

الم.ولا"صاعنخرصتالتيالايتاليةواك*وبإدنامحاملىفيألجالهـا

ءتةظهاندالاةائدايتفلثلازرطا-"أصابتأقياالكبرىاالزيمةورءم

موا!-4وتؤ،لمه.الأولىالدرجةممضاو-حاسةحربكرجل؟هفياته

مندمزفيوقادغانحلصأزي!إول.حديديت"منرودزعاء"ليقلدالحديدة

ء-اعيه-طرفيرومالثنوءخدءا.فىوتهـعاواش!ادةوالوصدةالد؟قرا!ة

فيءواطف-4منأعدائهوشايةعلىربا"أثاأثاانطجموخوسمعواتصالاته

ءطما)ةرارفييخ!بح!اخدجمالأنإلا،لأسرهب!ثةقىسل،ةرطاجة

اديوقيك111علىيصرضصتثصورءديض-"تلى-4وتصمآ.ق691

الأخيرإء!اصربأيفيالإشتراكوا-ت*!ادهخبرذ"أثا)ثاازطحوطوس

وكأليبالرومانمنالثأرثوقأيترقهار؟الكانإذ.رومافد

أفامية،معاهدةءةدبعد-دىالىهانيساص؟ودوتذهـ-.فدماةوىا

بلادفيكلبخلاؤيرفل،المد:داء!و!امفإيهعلىالروء.انارأصرورحد

و!خالك.بروزياكط"لي!؟االىويامح!أ-لجاأركلإلىيصلحتىإصغرىاآسيا

رشليمبروزياسالملكمنأ--يرأتطلمبا)تي،روماصد-!ودهورلمابح

ا)-مقيرعيففلا)ة!اةا-تمح!الةا)ث"بخالقائد،دركوءندما.!انيبال

كازتفذؤائدبإةتختمودذلك.روما!بوثيأثديفيالوؤثععلى

طألألأ9.4.12!19
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موتهكانولربما.-اليهيرتءبالذيلاخح!برمزأاببارةوطاقاته-ويته

الةرطاجية.الاءيراطوريةبقاياية!ظرالذيباإصيرنذيرأ

ا!انتن:اأمالم15رواحتلال-2

المتوسط:ابرثصر!مافيروماسياسة

ءةبروماواج!تهماا)قياط-اصة"الداخا-اثماكلمنالرغمعلى

-خةثسثلاثةصلملألفدءسفىا!ا103عاماةرطإحايئاحآإماحامراهدة

الي-رغربيفيالظةر،-!قيأنلي*دالهاخستيا)*إأعلىسصادخ!اكقيق

يدةا-بىاإ+4لهذهزضةكأغأناا!؟كلقياحءث41اطقةوفي.اك:سط

وهـجماالمحتومةا)طريقإلىدف!غاالأؤقفيهـامةعواملعدةو-ودلولا

الأولالعاملأما.-طالممهالأبيضالبحرحوضاصضصممارممليةمتابحة

الثحرقفيالهلفتيةالمما)كإ)!اوعاتالتيوالت!لما!الفمف-الةف!ن

4اكسفليلمرتالد:إدراك-نازيآ.الأما-ونانابرلملأدفينيةا)-يىقواادن

تأيدمال!-ببماالاررتجاطومحاوإنهاواداسيال!-عريرومالتفوق

أنجرصضهمرومصالدىوفيرونوقاثةبهير-لج!وجود-ثالثأ.ود!ا

ط:ة-"طم!تالتيالما؟يةكاسب11-راب!آ.ا):ونيةالحروب!ةمدرس

دولاكازتوا)يمه،عاجم!اباحا!:!الرومافياثتوحامجاسفياطينالار-:ةر

.بماقئخرالهلنستيةقا)ض

ا!لمف-تيأالحاأمورفيوزدخا،!رومااثلمباكأتالوافحومن

إلاالالثاقرننهايةحتىلروماثممنفلم.اجأةبالمةأشبهجاءالحياسية

اط!ارية!لإخماكازتصينفي،"الهاتالممالكمعضفلةسيا-صةعلاقات

نصفش!بمنوومارظوروتايرورسرخأتوطدآشدا؟العالمهذامع

.ةسمت!ةأمةإلىبربري
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المكدوفياطامىفيلهبالملكالقريب-ارهاخطرصنىلدروماتكنوأ

لتوحيدوبحيهالتوس!4تمداءحهالونيةالحرباثناءاصطدمتالذي

مثاعرهعنالملكهذاعإروقد.ايليريامنالرومانوطردالرناكئياادا

بالدرجةموجأكانوالذي،!(نيبالحعقدهالذيباحلفروماتجاه

خطرها.منواكخاصالرومانيةالدولةعلىللأجهازالأولى

منيحاولالثالثانطىوخوساديوثماالملكف!نالث!رقفيأما

فيورلوع-وريافيالاوف"الامبراطوريةاجاءاعادةانطايهةفيعاحمته

ال!خرى،آسياا-بحادةفيأخجاص"با)خظرالجديدالا-ءةدروكأنهالمنطقة

صدودويدؤح.وباكتريافارحطعلىالاوقيةاليادةحقوقوتأكيده

الوقتبنفىإ-حاون،؟الهندبلاثحتىالناجحةاطلاتمنب!ا-لمةمملكته

رودوكطمثلالصخرىاليونانيةالدولعلىخطبالفاطاصيلإبمع

الكبير""اسمعليهاطلقالذيالثا)ثلانحطوخوستوفروؤد.واثيماخاوبرغامون

نثاطهمنتحداطرىقوةوجودلحدمنظرأاكصقفيا)حهلحرية

كلءسكانتالدورهذا.الهلنتيامالمافيالمألو:القوىتوازنوتحقق

فقدالإتأء!.صهلام!راطورالا-كندرقاثةاق!-اممنذأسارةتلممبه

طاصبطلموساالملكو5ضم!فيافحآصرحافىسيالبطلسموعلىالعرشوجد

ءداءبسببالداخيةمملكتهأءورتهصيفءن-ئعاجزأكانا)ذي

نء4غريهاسرةكانواالطالسةأننذ!ىولا.لهاإءسيالريففلا-يا

منمؤلفج!شعلىقو!هماءتدت.ب?ونهاذياالمصريابرب-

توضعتمركزيةادارةوعلىوالماكدولايئ،الاخربقينمنالمرقئقةالجنود

جالزةةسا؟بأ؟ظمةتطبيقذلكالىيخ!اف.الاغريقإوظفيناأيديفي

فيالمتربعةالأؤإهيةعلىنفتهموسببتالمصريبنالفلا-ينج!ودامتصت

البطالسةوضعكلنتجوقد.البطليموشةء"المطعاحمةالاس!خدرية
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كتل!خهمانتزاعاسثالثاانحايوخوسا-لوقياالملكرغبةممرفيالف*فاء

اقتامءلىدوفيالم!اطامىفيليبمعازفقبانهويقالسوريةفي

.)1(ممتل!تالبطا)صة

م.ق691-003"ءانيةالماكدونيةالحروب

هانيبالء-اطاءسؤ-ليبالماكقىالفان)2(تقدممافينارأ

ايلا!الا-فرتوقد.الأولىالماكدوف"الحربفيرومالدخىول4ز!!ركان

503اءاصلحبم!اهـدةربالحىاخمكاءءنالفريقبنببنحدثتالتياطربية

الذياكوراونل!دمباكظر13وطثمرءةدفيادتا!لرومااصطرت،آ.ق

الاغريقيةالمدنوةيةمحاداةوالى،ص!ةمنإلايتوليينحلفاث!صاوببنبن!صاحدث

التيالاغريقيةاإدنب!ااروماناعاملالتيوالفو-الوصث!ةرصدباروما

الأولى.اكدونية11اطربخ!لملألتح!ثاتم

الرحيدالدافعهوالقرطاصي-الماكد:فياك-الفموفوعليءنلم

ا)رر-ءريةالانظصةانرابماكدونبانجاهعدائيةسيا-4رومالاؤت!باج

لزاؤأباء-"ارهاتطب؟قهاالحا!"الانت!ونيابئةالهساصتمرتالتيدونيةاكى11

ب--ؤويأجيثأمكدونيافيأوجدت،الكبيرالاص!ندرعهدمن

رقيةلاغراالمقاطرراتح!ابعلىلا-وسعماعدوريا-كاماصتضدء4،!ابه

.اليونانصهـيرةشبهمنالثرؤصةوالاءزاء،:لياوارالازمثلا؟ةوبية

-طرنفس!اءن)"دفعوآ-ا:يااتو)ياوصاصةالمقاطعاتتلكهبتوقد

اإممدوني.لملألالات

اك-ا)!5-ذاعقدعنإنالتاا،ؤر-ون،يرردهما!حة-ولشكنالك5(1)

ابنةيدلطلمبمصريوةدارصالا-ززه،اطاءسوفيليبالثالثأففيو-وسبين

اط،عضحدزبكناإحدوحمايةءلىالحصولالمصريشورءبةاطا!سرطلإصوسإلى!لميب

اثا)ص.اإظيو-وسا

.516سرابمح(2)
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وفي،الاغريقصفوفتفريقفيينجحالحامسبفيلباهلل!اانالا

تحريخىواتطاءتوصا!اعل!ماكدونيابطتجديدتحا)فخلق

الايتولياطلفبقي!فيفي.ا؟دردا!هإلىالازضمامعلىاخائيا

اطاءسفيلىبالملكمطامعرودوسوصزيرةبرءامونكلكةمعيقاوم

تء؟وتدءا.!!-دوضعروماخ502ءحا!دةتطعأالذي

.م.ق103عاملروماوردوسبرغاءونا،-ممرإ)!بنالدوكفيمنكل

اؤلمامعلىواب"اقهـكماو!اكدونياسورلةكلليمقى-الفمننحاوؤ!ا

!طخية.اذزأرهـانيالراتحوخاءلم!لدىفيد،أ-4ا)بطاكاتعتا

مثا!لفيالضدخلنحرورة.إلىروماا؟.ظارتاةتأنفيوتتمح!ح

الدافىةاطربفيأةدخلباطابم3لاجابةروماتباثرلذنك.ا!لمنستيال!اا

فيالادئةبرغامونكازتوالتيؤصلإبوالماك)1(برغاميمان!لكةبين

لروها.حليفةدولةأرءتلحريةالاخيرازخماكبحجةتذرء"اعلا!ا

وبالنظر.فحلإآلروماحاةاءولاردو-!لابرخامونزءثأالحقيقةوفي

زاما،م!ركافيطاخةحربمنلتوهخرجزدكاناخ!بالرومافياأنالى

خطبا،أنءنركافيا-بالملكعلىاطرباءلانعلىبوافقلافيده

قد،ثمموام)*رضروماإلىؤدموااذبنا،المفوهـينالاغريةيالوؤد

تحريرمحاولةفيروءطؤيدالونافيوربا)بان.التيرمجلسفحوا

)سكحرب!صافيجازب!باإلىوإقفاإطكدوذيييخرمنالاغرورةياا)-ا

اطامىفيلإبقوةيخثىكانا)خيوخمجاسانوبما.اطاصفيلإب

تعرضاصممالبحىجةاطربلاعلانالمثويةالجيةعلىفخطفاز"المتزايدة

روورطوقىصا!.الحربعلىالج!4توافقوبالفحل.جديدلغزوايتاليا

ءلىبرغامرنءدينةتقع(9)

لديا.ءا!مةسارديىءن

الغرلىالثطلاإ،الصحغرىلأسياالغرىاكاطىء
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ية!الاغمنريلأقونلاالرومماناتإلا.اليوناانبلادإلى!*يفأجيثأ

791عامفلايأينوسالرومافيالقنصلينجحذ)كومع،تحهصآلمساءدخهم

عض-دفيل!يبالملكقواتزيمة5فيوالآصطلىوليالاتاطلةينبمؤازرة

بموجبهيحدصلحعقدطإبالىهذاورفطر.س!كفالياكيهوهضبة

عث!رإدةتالنت0001ودح!،واياليريااليوناتبلادعنبالتنازل

لايحلنبانوخعهـد،!!انهةءدامااطررصةسفنهكافةوتقديمسنوات

علىالاثعرافرومالهتتركوبالمقابل.رومامنإذنبردونالحرب

فيالثالثانطيوخوص!الملكمعالقوىتوازنعلى!!امحافظةماكدونيا

مناطقفيااحمو!حةال!خيهالبربريةالقبائلاخزواتودرءآ)1(،4سور

وذلكالآخالىاطافتجاها-وازنالاحلالروماتسحىكذللأا.البلقان

ا-حارطة.مدينةديكت!اتورنابيىقوةباض!اف

الكلعلىاصونانااعافياقوىاتوزيعاعادةروماحقةتأنبعد

الرياضيةالالعاببدايةقبيلفلام!ينوسالقنمليقوم،مصاطهـايلائمالذي

خاضعهكانتالتيالاخريقةالمدنكاة-4استةلالباعلالت691لعام

عبيرةبحما-"ا،رسوم!تااليوناوريىنأ-خقبلوقد.الماكدوفيلاحم

روماإلىعائدآقواتهمعبالاز-حابفلامينيوسالقنصليةوموبالفعل

.،91عام

معيساقض!مستغرليأأمرأالاءريقبلادمنروماان!حا!يبدوؤ-د

اهدنابهوابثالأولالماكدونيةاطرو!فيأروماناابئودتصرفات

حررخهمللإونانيينروماتتركوالآن.اهلهاءماملىفيوقسواالاغربقية

يطصكئيةرسواإفدوسالارإلىفبليبالملكفدبألحرلةبلدصو!اروصدت(11

!دموصانمصرفد-للتهشيدهإطلاقيحنيوهذا،نجاهاطيبةاروءانواباالىملكها

.الحربأثناهفإ:بالىاذفمامه
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مارستهالذيا!!أثيركانو!ما!صققتهالذيالنصرثمارتقطفأتدون

منفالتفلامينينوسالقاندوقضصلهاروماساسةعلىالاغريقةاطضارة

السببهوالاغرية-"للحهارةا)رو!انوتقديراحترامي!ونانحبدالمت

بلادالرومانيغادرأ4اطة؟ةوفي.انراء،موراءادكامنالوجد

ءىالحيخدمبثءلالأوصاعؤلايةيتوسالقنصلرزبأنارردإلاا)-ونان

بأيتثحرأالدنياالاغريقةالطقاتألف؟لك.حدأرحدإلىبلاده

كازتوالتي،الغنيهةالطبة-4منتقارليتالتيوومادياسةامتنان

ثبحطردمنروماممضت5وؤدأما.مكفحاتهالاستحادةتتوقبدورها

بتدبغااسبارطةواث*رت،اليونانجزيرةثلمبهءنذ"الماكدوالامبراطورية

خلاؤاتها،فيلهاوحكماالم!هفرقةصللاسمدنعلىوصيةنفسها-ففرض

عناطريةإلىإ-ررصقينااليونازتينكراهة!بإلىبحاجةلإ-تفانها

.بلاد!فيقوا!اابقاءطرلىق

.مق-ولا291سوريةملكاثالثانطيوخوسالملكضداطرب

الصصرىاسيهامضطة"فيؤرا!الحامىفيلبالملكهـزيمةعن.صأ

الذفيساءم-الايتوليهتمنبدعوةهذار-قدمثم.ملأهانطيوصوسالمكاحاول

كذمنلأإاليونانبلا؟لضزو-الماكدوية!اء"المهروماتدميرءدم

التيتراكيامنطقةاحتلالواعادد،المكدوفيالملكء:4ماعجزتحقيهق

عامأقائدأبازتخابهالايصوليإتويقوم.اإممدونيةالمملكةمنجزءأكا.ث

اذبئاالروماثمخاوفالملكذا5اطماعتثيرانالبدبيوءق.ءإيمبم

روء!قىسللذلل!.الماعدونياططرمناليونانفلمريرالتومناؤخ!وا

تاليا.ء:طقةنحوتجهأابيروسفييترلالذيصلابربوالقنصلبقيادةقواءثا

بيليؤرب!زمومعركافيالأوليةانطيوخو-!ةواثطرديتم!نمنأنوبصد

!لىبا،ح!ومجدلملىمنليهقومآ-ياافانطيرخوسالملل!برب191ءام
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اليونانبلادفييلقأانهاذ،برغامونمدينةعلىوخا!"الاناضولرلاد

لر:مانولا؟4ءناطاهـالآخاقي!خلفلم.يرصوهاكانا)قياداعدة

برغامونمدينةملكان.؟ا)يهالاتظماطاصؤ!لإبالملكيحاولوأ

فيالروهافيالاصطوا!وت-ن.الروءانتصرف!تاسطولهوضع

اميطرةارذلك!ميغسالروديزيينبماءدةانتصارفياءرازمناضالةاالسنة

الايجي.اص!راعلى

فىاهـاانطيوخوسالملكغزوة!ولثالذيباطماررومامنثررورأ

اإشجهةاتهاؤورقادةوسثقميقه"يةيالأفر"صجمبيوا)عبيرئدهـطقافكلف

الملكالىهاالجال؟وء/كاناذ.المح!رىآسيانحواله!لبوزتمفيقعبر

الياشبنبالتقاقنة-!اروءابمهة؟11لهالمتكررةونصائحهانطيوخوس

-ريففي11(-يبمايولوسيوسشققهمعالقائدهذاويتممن.الرومان

طغزيام!ركأفي"ال!بير"انما-وخوصطالملكزيمة5من.!اءإم

محاهدةباسم)إ"روفا!احعقدعلى.ويجبرونهحميرناينةمدمنالىالقربالواقعة

جبالحتىيةوالاسيويةلأورلياء!ا-كاتهكلعنالتنازلهـوباهظثمنلقاءافاءية

الئ!روطببنمنوكان.عامأ12خلالتالنت000.15ودفع.طوروس

(2)روماا-ةئذانبدونالحربعنوالاتخاعهانيبالالةرطاجيالقاثدتلميم

.ءصالمتالى-ةنعثرةثناهبا-ةاطريةوادفنالفيهلةمنمالديهوتقديم

.اكخفصذمرضح188عامالمحاهدةوضحتوقد

جديدةممةاهـامالثا)ث!ا؟طيوخوازعزاملي!دنؤ-م!روماوجدت

ففهـ!ا.الصررىآسيابلادفيوالمظطقالممتل!تتوزيعاعادةهي

.،(لأسيويا"سدبو31ماغنزبامعركأبهدءلميهب!لق(1)

.لعدوانتعرضحه-الةفي4نفمهعنالدفاع-ريةالمعا!دةلهش-لت3()
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معتنافهاكان،ا!رىودولرودوسوجزيرةبرغاكلونمدينةببن

روماول!ل.ا)صررىا-يافىءبيرةقوةقياماحماللردمنهاناوثقبكلضها

لذلكالمغرىاسيالاحتلالاللازمةاقواتاتوف!وءنانذاكعاجزةكانت

كلحا)صلحعةدليورداليونانبلأدالىصخذهبانهاالا،منهاتنهحب

ويضطر.سيهةالليناجزيرةفيالقراصنةمحقللتحتلالايتوليالاتحادثوار

حريأفقدوهـاالتيجمهماراضء!لىضنازلستميتدفاعبعدالايتوليوت

يةال!ءرالمساعدةبتةديم4؟وجبيلزمونمعهادائمحلفعقدوالى،روماالى

ذلك.ورةالهساصتدعتلهاكامما

ق.م.167-171ألثالثةالماكدونيةالحرب

ء!حوت!إونهمروماضدالايتوليالحلف!نةصاممنالرغد!على

السياسةعنخصوءهاعلىظفرهاب!دروماتتخلىلاالثا)ثانطيوخوسالمكا

لىصونازينقىعتففد.اليونانأ:لملادفلاميف:وسالقنصلوضعم-االتي

الترتيباتيح!ر!واأنشريطةشؤونهمفيتتدخلواصرليتهمجديدمن

!افإفىاكقلميديةروماسيهاسةفيال!غيرجا"وؤ-د.لهمأرتأ!اا)قي

أنف3ؤقد.الآخاثيالاتحادب!االتيالمثاكلواثارةماكدسنياإطامح

بادةنجول!استعداد!عنالأولىاعر!ت:جماعتينإلىالاتحادهذاا!ا"

الوطيةالاغريقوهأمافيامايةاالجاعةط-!تحينفيعا!المقةالمطروما

الارستةرا!بنمنوهـيالأولىالفئةالروماندؤأنالطبيريومن.ت!مو-

ال!ص!خمجل!اعضاءمص(احمعمصاطهموانسجت-يا-تهمتلاطتالذبئ

نحواكطلعإلاضيارمنالثافيالفريقامامليممنألذلك.الرومافي

روماء-دوفيليهبالماكيو%دكانف!ثناك.عو!اوثدانماكدويا

.4لنفالثأرالفرصينتظركانالذيالقديم
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صربفيروماجاؤبألىاشتركقدؤيليبالملكانالىبالنظر

بالم!-بالاحخفاظظيع!انهاعتقدفقدضدموساعدهاالايتوليبن

الضنازلعلىبجبرهاكيوخمجلىأنغير،اقتالااثناءبماظةرالتيالارضية

جديدمنقويةتقفءاكدونيارؤيةيطقيكنألأنهعل!يهحصلمما

جيشت!يهلإء-ادةءنفيا-بالملكجهودوا-ة:ت.روماأمام

بر-وسابنهوصدهاطائلةبثرواتالدولةخزيةواغناهقويمكدوفي

الملكوفاةاكأا)حرشنولىب!الروماالمحادبةوالدهسياسةاخمحقيقجاهزة

..مق!17عاميليب

،دالجدبرغامونملكأوميناإلمكنحاوفبر-وساتررداداتاثارت

علىي!ءماليسهذا.الشوخمجلىإلىبهليثيروماإلىفذهـب

ا-صهداداته،كيأتقبلالمكدوفيالملكوجهفيالطريقزطع

يتفإزلأنايىا)طإباطربدخولعلىلارغاء4روماحجةوتكون

وا،فتاحاكوقعالجوا،بهـوالرفضيكونحوبا)طب.لم!شه3بادةءن

سيع4ظفرتحقي!قفيروماتفلحأاقياالثالثةكدونيهالمااطربلاع!ن

أميلىوسلصالقفقواتبين168آعادارتالتيبيدناء-ركأوفي.ؤيها

فيساقا!ربفيا)خافيوفيفقللأولالنصريتمبرسوسو!وشباولوس

خماطربهذهليطتيجة.الألمرفير*دفماليهوتالظفرموكىبقياسيرا

فرضمستق!ةاتحا-اتأربمةإلىوجزإتماكدونياكلكةعلى!ائياا)مضا"

.قرةأصدأصرىدصوطعلىعلاوةتاشنتمئةقدرهاغر)مةدفععا!ا

ومناجمهاماع!ونيافىواتمنعاكاالرومانصصلالتيالأ!صلابأما

الموا.طنينكاؤ"اعفاء"شأانرومانيةالدولةءممضتلدرجهبهيرةكازتفةد

.3+!ولالماطأالمسماةالمباثسرةالضريبةدفعمنالرومان

يكمدافعثمةهـكالكيصدأالماكدونيةالدولةخطرزولبحد
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كصمةاهـات-إء"الأتدنتفقد.اليونايةالمدنبراءاةروما

الرومانويقوم.لماكدوياوالمواليلروماا!كإوىءالديمقراطياطزب

اليونانزمماءكبارمنرهيةالف،وينتزءونهناكاءهـائمونفيبقتل

علىرومانقمةوحلث.)9(ا؟ديدةأالعاحاةرةإلىرهـ-اكأينقاون

برسوسالملكمعالرو.،ن،ءصالحةإلىلمياكمرودوسجزيرةأهل

منيحىه!موأ.الصغرىاسيافيوأ"بصاكاريامقاط!قيءنهمفانتزعت

أهلمنإنخقه%.؟ءخهمكاتوااططبدفاعإلاعايهمالحرلارومااءلان

مقاطعةفارةوكازت.السببلتفسنبرغامرملكومنكريتجزيرة

منالفا015وباعتؤيهامديض-"سبحينرومادءرتاذفادحةابيروكط

وعلىبرغا!ثنءلمكع!!روماأماتأخيرأ.الرفقأ-واقفيأهلها

عنيمتنعواأنالرابعانطيوخوسسوريةملكوعلىرودوسجزيرة

صوءعلى.بروماملوكهااستتجدأنبعد،مهسفيالبطالةحماجمة

روماأنيتهحسنواتأربعداءتاقيااةةاحااالمكدونيةاطىربن!ائج

وريثهغدتوأكا،والثرقيالغربيقسميهفيا!!وسطالي-رسيدةاصب!ت

الصخيرةاررولواالبطاد"ع!!ووصية،والهلنستييهطوالماكادولينا)-ونان

تصفيأنإلاعا!اببقىولا.اإظقةثحوببينحكئاواصبحت

أصاطها.الث!رقماكلصلفيفي-تأنب!داعداصشاالدمعاط-اب

.م.ق6،1-914ألنالثةالبونيةاطرب

ملكبرسوسعلىالحربرومافيهؤرضتالذيالأسلوببنف!

عنءبرتوقد.قرطاجةدولةعلىا)!ائيالقضاءإلى!دت،ماكادونيا

نأيربقرطاجةبأناصرحولكننيأةالثهيرةكاتوجملىفيذلك

صشةء-دةمنفاهقةضىوقدالىه-اكأبينءنبوليب-!رالكبالمؤرخكان(9)

عاعآ.عثر
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ةؤرطاصكلديضةحاشا!إإتو-طاحمحرافيالجدثدالمارداقاقإذ."تهدم

زاما.كلصركاعلىانةفتالتيعاءأاطينفترةخلال

سيايديمالنوميرالااصنيصتهايدماورقطلااتجةيدجدمنبلحرانثبت

لحلدفااتتطحعلاةلأخيرانتكا،ور!ايهااضأرقتطاعواجةطاقرتغتصابع!ل!افي

استئذانبحدالاالثاز-4اليويةاطروباخهتالتيالمعا!دة؟و%بصمهاعنزة

الماكدونيةالحروبفيانثغالهااثناءلآخرآنصنروماواضطرت.روما

توسعءنالطرفتغ!!وأنتظالا!اب!ضإلىزرطاب"قي-بأن

.هاؤيبالنةيعلىوافقواقدالةرطا-ينأنطالما،وتجارتهازراءتها

كانارزياا)نوبديالاميرتعدياتضدقرطا-4بهاتةد!تشكوىعلىبضاء

وفدأالرومانيالثيوخءاسيركل،الرومانيةاكحةيقلجانب!طفيتمتع

قابقرطا-"أزدهـاريملأ.اث!يرااططيبكاتوماركوسبرئاسة

ا،دينةبقالاءدامبحمليطقروماإلىوي!ودوخوفأدأ-الاخير

تصاب.مقاهاوفيالحام.الذكرالآنفةالاريحةبمتمهفيوذ)كالجناحايضةا

إلىا)قرطاجيونفيا-أ.ءإيهاما-:اهجومأفىبهيرةبمزب"طاجةقر

وقيامهمالمحاهدةبتودتجاوزه!أءنت!فيرالتامصفوءثمعايهاصونلي*رروما

عنيتخاواأنعايهمحمارغابطءقابلروماوزطلب.عدومبمحاربة

الذبنالقناصللأوامرينصاعواوان،أليخاحمهممنرهائنيقد!:اوأناسا-خهم

تجيمروما)طلبالقرطاصجمونوينصاع.يقيااحرأرض!وشممحشلوا

وهووضعتهالذيالجديداصرطاتلبيةإ-تطيعرنلااخهمالااسلرخهم

وا)!خليا)ثإطىء،عنمترأكي!لوعثرنهة"بحدةإلىمدورتهمعنالر-يى

فيت!ءوادنتؤدساءخهمأننيةابوااطروبابطالوي!ر.ئيأكاؤرطاجةءن

الرومانالقناصللهممتء!االتي-يوناا)حلازينهدنةور:حمبزبئمدذغمباسوار
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واء-دادالأساء4وصناعةالتصيناتاتمامفي-روماإلىوؤدأليرسلوا

ؤ--دمنالقرطاجياتالنساءأنححى،حمتالمستبجمدالدفاعوساثل

الجانجق.حباللص:اعةشحورهن

المدينةعلىالحصارضربواأنإلاالروهـإنالقنا!كمنكانوما

نأدونسنتينمدةالحصاروا!تمر.النويديالأميرثمحليةبمساءدة

الةرطاجيونالملاحونكاناذ،انيحةينةالمدأصرارعبرالنةوذمنيتمكنوا

أخيرأ.المحاصرةالحاحمةإلىا،.-ؤنايصالالسريعةبراءبهميؤمتون

فا-خصاإع.قرطاجةفيقواتهاعلىقائدأامصايان-يبيوالقنصلروماتزسل

علىاطصاروشدد،جرتالتيالمخاوشاتفيالةرطاحين!زيمةالقائدهذا

نأيلبثوما.والقواتا،-ؤنونقصابوعارهقمالذبنالمدينةأهل

نأليصدفتسقط6.1عامربيعفيالمدينةأ-واراتمم!إممنيتمكن

05وقدرمالر!يبةالمذبحةمنالناجونويباع.بيتأبتأء!اأهلهايدافع

وقيرثبيىتهاوتدكأسوارهاؤخ!دمؤرطاجةأما.العبيهدأ-واقفيألفا

-ديدةمقاطعةإقرطا-يةاالدولةم!نروماوتنثكاء.وتلعنأرضها

دامتضروكط-ربعلىا)صا(-بدلبذلك.افريقيامقاطعةأسهـثا

.4حضارلىوافضاءب!ملهصمصببابادةوازتهتقرنمنأكثر

الآخافيةالاتحادعلىوالقضاءالرابمةالم!دونيةالحرب

بعرشبالمطالةبرسوسالملكافيأنهيدءيشضصيقرم6،1في

أمامتخ!يالرومانيةالقواتعلىالموؤتظفرهو)ءنمكدورصافيأبيه

الماكدونيةالاتحاداتعلىير!ز.1)ذي،متل!سكاسيليوسالقنصلقوات

التالية.اصنةافيرومانيةمقاط!"لتص:حالارب!4

قضواالذينالاغريقالرهائنمنالباؤونالاحياءيعود6.1ءاموفي
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هذءوب!سن.ا\(وطخهمإلىرومامدينةفيمنفامفيعاءأعثرسضة

ةب،الاغرأالعاعلىروماوصايةعلىنقهخمهمعنالاغريقلتعبيرفرسةالمناصبة

علىالهجومفيالاتحبيرآالثورةونجد.الديمقراطيذزباضطهادهاوضد

الحلاففيالرومافيالثيرخمجل!رأيلنتيجةانتظاردو!ثاوهز؟تهااسبارطة

عله.الم!روض

مصاز:تهاروسازررتالتيا،دنفصلالأخائيالاتحاديرؤضوصيما

بمجابهةا)يونانأوا-طفيقراءوالةال!وامجاههـرزقوم،عضويتهمن

لاخفاعم.صويوس!لالقشبةيادةروماأر-لمتهاالتيوالقواتالاعطول

هـز؟-4من،ماكدوت(بلملأداص!-ازريامتلاو-!القائدويتم!ن

موبوحطتجححينفي.الأخائيالحلفزصطءصاوديانركريتولوس

إصعلئم.دآء-أهلهاوبيمعخوزهـ(وخمبكورنتمدينةباحتلال

إلىكررتوقىول،الرومافيالشيوخمجل!لأواءرتنفيذآؤي!صاالنار

أما.قرطاجةمدينةلمصيركاثفلأ!مصيرهوي!ونلروصاتابص"أرءت

طاآتبعي!تهامعباشقلاالامانوءاتحتةظفا!االاخرىاليونانيةالمدن

اخائيا.مقاطحةبالمم137عامذظمثمماكدويا

اتوسط:البحراخضاعبعدعماويةالاتووهاسياسة

الب!رفي-مماريالاتتوسحهاحلقاتمنهاء-ةحلقةرومااءت

وكل!القديمأا)ماءدنأعكرمنمديتينحءاستطاعتعدماالمتوصط

.المؤوءمميرهاالروءايةالحنجي"أملتالتي،وكررزتقرطاجةمدن

الرابعة،دونيةالم!اطربفيكيةماعدوف-اا-!طعذأ-كتلاثم

.الثرقفياطقيةيالتوغا!أنالا1480عامروماكيةمقاطحةوأعلضت

أفرهينة.اأصلمنةتطصنهمهـجا!ثلأظإ:ةعاد(1)

-188-
http://www.al-maktabeh.com



برغامرنمدينةملكالثافياتاللوسالملكيتوفىعندمايبدأالأصيوي

وصتهفيالملكهذاأعانعندمارومااقصالففقدم.ق133عام

وذلل!،الغنيةكلكتهفيلممتل!تهوارؤعالرومانيالثعبيجعلأنه

بينالتراعنثوباصغالن!يجةالدمارويلاتبلادهنجفبفيمنهرنجة

تحمليقبلالثحيوخمجلىفيكئلأالرومافيالث!بأنومع.ضلفائه

أونميىوالمسالمملكةفيباحقيةالمدءينأ-دي!ب،الجديدالإرث

ينجحأنبعد!!اجزءفيالاعتصامإلىوي!هـدحقهليث!ت،الثافي

عامقواتهيهزموأتكراسوصالرومانيالقنصلعلىالةضاهفي

كلكةانتزا!فيمسؤلياكانجاهنفه!ارومافي-دلذلك.م.ق013

لهقىسلكأ-دماا)خافيأونميىمنوطلاصويتم.الثافىهذامنبرغامون

.مق!12عامتاريخمنواعتارأ.علإ"ا)فضتلةببربرناالقائدبقيادةحملى

.الصغرىت!يامةاطء"احمهارومانيةمقاطحةإلىبرغامونمملكةقتحول

بروما:الماحقةالمقاطعاتوضية

إلىتنصرفأنالصكربةأعالهافينجع!تأنبحدروماعلىكان

وجدتالتيدةالجدبالمقاطعاتوادارةلتنظيماللازمةالاجراهاتأتخاذ

سياسةسعأحدما:اس!بينذلكفيمضض!جة،عا؟ثامهيهنةالآننفسها

تمأنتذءالحبذا5بدأوؤد.أفاضحاا-ياسةتبعوالآخرالاطاق

علىبهاوالحاقهاوسرديناوكورسي!صقيليةمنالقرطاجيينطردلروما

المناطقهـذهادارةفارادت)9(.م.ق228و241الأعوامفيالتوالي

إلىقف!هماأن237الحامفيتلهثماثم.العادييناط!مبواسطة

فيوالالحاثالتحالفصياس،والأخىرىالث!حوبمعروماعلاقةابمحر(1)

39-69.
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الجزيرتينمنتتألفوالثانيةصقييةأولاهماصتقلتينادارتينمنط!ين

يتهمترونخاصيهتح!فالادارتهمروماوتخصص.وسارديناكور-ح!

هـيايبرياجزيرةشبهفيمقاطحتين791عامتكونتم.الاءيريومباطة

هـامءاعدونيةمقاطحةوتتاوها."الداصليوا-باؤيا4الاحاا-حانيا

المقاطعاتإلىبالنبةأما.إتضاقذلكبحدافريقمياومقاطحة8،1

بالنظرقنصل"بساطودينءزدبئجدين3حاتاوفيةالاصدتأوؤقدلاسبانيةا

إنثاءعلىاطواصاعترف!وقد.ا)روس!ريةالناحيةمنمراكزكلايةلأكل

ررمفيءن!م4ركأوذلكبعدؤجمااكلمةللأةاطحاتدةصدص*يةوظائف

القنصلية.وظصفةإلىللوعولالمرشحينمنكبيرعددأمامالمجالافإح

-3نوع!دث.--د!لمرحيةارومافياالصيوخلمجلىكان4اطقيةوفي

قبلمنأوقن!لؤحابصن--عمكانتاذافمالروءاالار!"المقاطحاتا

مدةعا!افثسمريخة؟قاط!"آالحاتخصيصأءط.533اعا،حقاش

الةرعة.بطريقتغف!نتسنة

ومثاكا4طابعهء!الك!رأنبروءا-4الملحةالمقاطحاتطفيت

اقامةوفيا-خقلالهاؤةدىبم-حامزث!رككازتالرهوموعلى.اطاص"

الامبربومرصلطاتذءتعالممثلذلكأراضهاعلىالروءايةاللطةكثل

لروهاتقدمأنالمقاطحاتهذهعلىوكان.والقضانيةوالاداريةا)ص-ءرية

المقاطحة.فيالرومافيالجيققواتاقامةعلىكل!از-فقالتيالماليةا)وإرد

بدهالامطلقةوصلاحياتباطاتالرومانيةالمقاطعاتح!متمتعوقد

كانمثالا،خاصةوأو!اع-رياتمنالمدنبىضرومامنرتهءاإلا

ثلاثةإلىمد!اأوضاعانقسهتحيثصقييةجزيرةفيعليهالحال

بحريا!اتمتعتوحرة،الوالي4سلطعنخارجةأي،حايفة:أمماط

اإرتبط4دنا!وهيةوخاف،رومافيصدرخاصقانونعلىبتا،
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صزرمقاطعةأما.قيدأيعايهاعلط-"ولابد،باطإعساثمرة

احضلها،ع!بأراص!امنعب!رجزءصودرفقدساردينا-ءور-ي!

تؤجر.التيالعامةالأملاكعدادفيوححتف

الرومافيللثوربضرائبدة-بروءا4أإلبرةالمقاطعاتعلىتوص-

أرصراةساءبا!ذهوا!ؤ-ذت.وحة1.5البلأدفياطقصاصب؟!!4

واةراير،واإزروء4ال!إء-4الاراضيءقعائداترمةنهاشىوأحماء

منالمبا)ةسهـ-ذهز-:"واخل!ت.1)خ000والجاركوالةه-حوالمنا-م

.المدنهـهذهكصنيفقررأصقيليهةصزيرةفياطالحاهو؟اطرىإلىصدرخة

اءباءمنا،لمرقةالمقاط!4ث-بت-ءلىء!كلز-نأالضرالىبهـذه

ادارةروماتبخهمالذث"وجباتوءساعدوهآاطاأتإذ.مالية

لذلك.صرمانهمعلىاجورأالثب:خمجاسمنيضقا!!نلاكانراا،قاط*"

نأعايهكان،ا)يروة؟-م!:-موعأ!هاإقاطر"اإلىيضظراك!ا!اأهـبح

عثراثنىخلالزفيغيهأحكمهفترةوأنضا!"عءخهفترةبالصر!إ)يهايصل

1.4)4الموكاالساطاتلي-تخلأتفيغضإص"آاطايجدولا.أثكر

ماأؤ?!يرأبل.مآربه)تيرقيقوالحياةوا،وتالجنعقونجاتؤي!ابما

نأو؟ط.اك-وخمجل!لهبددهااليالتعليماتذلكفيي!ىاوز

ح!مزهسؤاتفيفقا)ض!2،مبقالذبئالرومافيا)ضيوخأعضا?لمى

ذه!مرثحينأولالقاطعاتاصابقيناارركاممنإماكانوا،المقاطحات

لهاء!وبصكامهـمفهـرؤاتعلىالمقاطحاتأهـاليثءوىؤان،الوظائف

أعهاءكبارإلىشوىالمابدؤ-ح3الحاؤامإذاوخاصةمةدءأالفل

لكىبوبلمةالرومانجةالمقاطحة-إآاخفإركانلذلك.الفوخمجاس

إلىاؤ-4بالا!.1")الدبرنيدوللصدالبهيرللافىاءصاحأومةالاطة

اسبانيا.ءكماتهمافيءنطاثلةإير:ات11اإئاسلجي!ءلىوبوميقيصرءاد(9)
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المقاطعاتابناءفياروماناافيوكوأصشإبا!لقركأوتوجدالح!م

الحمغحونيستطب-ائغةلة!ة-المفد"الاغريةيالثرقمدنفيوخاصة-

!ؤلاهكانماوكثيرأ.الرومانيةادإطات!31تطاأندونبها

ءخ!سم.لابةالأ!والاقراءتبناولونأثيوخاءإسلر-المملاهالممولون

لأجبارالمقاطعاتفيا)رومانالجنودبدعميتمضروونكانواأن!م؟

أصهحتالحقيهة"وفي.الباهظةفواثدهامعديونهمفديدعلىالمدتين

لان!كاسممومجالأن14الرواإواطنينصإشلأفاد!صآمرتعآالمقاطعات

أخيرأ.شرعيغيرث!لوا!دايااوىالرثيوتلةالثرواتجمعاطأ!افي

اقتصادتدمرالتيالعلنيةاغباوسائلصدالرومانيالهصيري!فةظ

قانونباسماإحروفالقانوتصورةفيوذأك،وأملهاالمقاطعاخط

لتصبحث!يلهاعلىالقانوننصاخي1المحط!ةأنالا)9(0كا)بورنيوس

اثمبتتأنمالبثت،المنحرفينالح!مل!ة:يمالثيوخمجلىبيداداة

منها:عديدةلاسبابالمقاطحاتأبنىإءوانصافالحقاصقاقعنعجزهـا

لزءلإحمهم.اعضاثهاومراعاة،الانتقاممنواطوف،الهه-دايجادصحوبة

لاتمارسروماأنفي؟تازؤكازتاكيةلنظاما)تابعةالمة(طعاتأهـا

وتكتةيروما،شؤثافيلدخلولااطحميقطرعنعا!االمباثصرةسلطنها

وقد.محمياتهامنعايهاتحصلالت!ثيالكبيرةبالامتازاتذلكمقابل

منكلم.قالثافياقرتافي-إدالذيالنظامهذاكأتادخات

...ونوميدياوقرطاجةوءصروسوريةلالأناضروممالكايونانواماكدونيا

منوهـيؤ-4الداخلىالدولع!روماةرصتهااكيدالقيراطايةنظامويمثل

قاضيرأسممعضوأ05عنزتألفدائمهمحكةمثح،1؟9تامالقانون!حدر(1)

ةطعية.اتهاأرةروكانت.عايمءةفوالمروالدعاوىتطصا،ةإح!مقاتصفطللنظر
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لت!اث!حوا8،1--صنرصبا-خ!ءابزما

-.!ثي..يخيبا
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دية111القيودهذهرأيناوقد.حروبآ15ضدتوخاصاخض!ت!اا)قيالدول

فيهليبوالملل!زرطاجة!-حالمعقردةالمعاهداتفيالقاسيهةواديا-ية

نفىفيالدوللهذهتتركوالتي)1(00.ازطيرءثحىوالملك،اطا!س

اكبحية.منكبيرجاتمعالذاجاايمانوااطردةمننوعأالوفت

مفإويبنت!فئينفربقل!رينيتميكمناية141عقدأنالبديهيومن

تثتدوعندما.فيهوالغغالراجحةالكفةدومألروماكانتبلالقوةفي

إلىز*سدفىاهاالأءرتلوالواصداعدائهاأخطارمنو!خلص!!روماقوة

تطبيقفيرومابدءيعنيبدوره!هذا.الاطاقبنظاماوليةنظامقلب

اقياليىنانبلادأنمنالرنموعلى.فحليبثكلالاست!ممارسياسة

،واحتفظتالالحاقنظاممنتا-خثتقدروما3احتراببهم!!فحتحكانت

رومامديجرف!ثاأنهـ-ذهتلبثلاموت-أباخةلالهاص!ابهيرةاجزاء

.)2(ا؟+-ريالعمدأواخرفيالاستحماري

ال!ملالانمتصارليحدأي،اية21نظامالغاءبحدووماوقفتأخيرأ

ت!نأمسؤولياتأماموالهلن!ةيةوالماكدونيةالقرطا-يهاكرروبعلى

ص!ةمنالمتوسطالبحرمنطقةفيالجديدةا)كزاما!احابآ.و!يالاز-ب

الجديدةءخاف!اوؤ-وة،وأفريقياأوربافيالبربريةالأقوامومجابمبئ

حاجزأتحثكلالمنرومةاندولكاتوالتي،اخرىجهةمن4الفاربالمملكة

كانالواقعوفي.15خطرودةحا-فاعهاءعبالآنروماوت!صلروماوبينبصيخا

ولياتالمعر"ليمملهذهالقيامعنعاجزأالمحروفةتهبأجهزلرومافياألجهوريالنظاء

بعد.اقدامهاتتوطدلمنفسهاا!تاليافيالوطن!يةالو-دةوأن،خاصةالضخمة

الرومانيةالدولةكيانخهزالعنية--"4الأهلإالصراءإتفىىولرف

بينالاجماعيهالر-دالةتحق!يقشيلفيالثافيالقرنمتصفمناعسبارأ

قيتإلجهوريإد!دانهابةفيروء!ءص!ر--لمقيوالتيمواطنمي!ثا.طبقات

.الامبراطوريالعمدنثوءإلىوتقودالعكريينقادنهارحمة

.589،017،731الصحفحاتا-عر(9)

.اليوآن،لادا!المدصةللاسوال!نصلحملةادناهابمحر(2)

31-نروما-591-
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والما؟دوزية(؟-4اليوالحروب)الرابعالمفصلصرا-ع

+..311الاع،34!اااأ37)5311.أس!15،++ول+كه5*اعلأ،+753،35.!(.11

11.46101د!.!هطوللاهولألأ61.

.لأ011*34+أ3كعا3+،ئأ،ما"!!،سا+ه4ه+،0/5191

.11.11الهاء3اثهم3،4شاأ"ثاآ!.اكدا"+!ظغأولاث!ع!3خاحه+ا،+ول!انه3!،9\،

س!!!+لااع4تحس!أالملالأ.

+.3لام+كلا،ول!51113ا+ماام!3أ)!أثه36،*ء*53ءلأظأيهاو.

ئأ.لك!.+ك+23ءلألاخأ..7حماأ،،ايامم!.+م!اا+بمأأثهأن!اف،لأأاأ3اكأ+ه،

س!*1لا31*)ط71ء91.

.يلائأ4لأم،أ+051الأ،)("احخمحمماحلم؟1ها(ام،+5!.أ3بر016؟01114.ك!،

صأ115لاثه+1591.

في،وصاالروالثرقروما،طقاء:دعاهل-إيم

.203-121ى!،9591دمثق
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ا!إنحماب!

الموصيا:نماماو.هـاءبفيالروءايممار(نرءبم

ألقرنفيالايتاليالجضمععلىالرومافياكوسعتايرؤتأ-ا

..مقأثافي

المتو-طا):-رأءاعلىاطارئةااكرزيراتتقتهسأمتوقعهـوهـ؟

بل،!ربأالزمنمنؤرنخلال)-يطرغارومااخفروخماالتياللادعلى

ءحواقيالدولةعلىيء8كلؤ:لثارهـ-!آتن!ءسا)صغيراتهذهإن

المتوسطا:ساأعاحاضرةخدتالتيرو!!خةمدليفيالممثاين،الروماني

ؤواء!بارسا"ا؟!وريال!!دمنالفترةهـ-ذهتميزتوقد.منازعبلا

الامبراطورلي-"وان!اءسصاسيأتإ)يةالاإثحوباتوصيدكلافخمينمملين

إلية!تليالاالوحدة"حموافثكاتالقارىء-ولتضحو؟.الرومانية

الروصازيةسياسةلارئد--ينبلىأينا؟دإدة4!راطوررالاص!رومنة"و

الداخىإ-"ا!راء-إتظربالت-الجمورياا-؟دفيالماخطوطزءتهللن

اطروباذ!اءءقبالى!اليافيءقا،1منانطإقتالتيوالاؤ!صاديةالاجماعية

ذلكفيالانتظاريربرل-الةرطاصياططرث:حوزوال،ابونيةا

يم!نلذلك.الروءإيةلا؟!ورية--ودى1)قي4الأهـلىاطروب!ايةإلى

ءاناهاالتي4الحميةلكطوراتالأولىاحذوراالرومافيالتوسعنتائجاع!بار
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حمنظامإلىمحتومةبصورةالرؤمانيةالدولةقادتوالتيالايتاياقي-

.الأطرافمتراميةامبراطورية4لإعباانهوضايستطيعجديد

والاجطعية:السياسيةاطياة-آ

ا)فرصةواعطفالرومافيأشيوخمجاسدورالبونيةاطروبابرزت

.وبالتاليالكبرىءحاركهفيوخارجيأداخلياوتوجههاكمبلقيادةالمناسبة

وأاطواصلطبقةنصرأالرومانيةالدولةفيأهميتهازديادكالف

الذبناطواء!زعاءاثتوةد.المجاسعلىتهميشالتيالارستقراطيين

عنالتغاضيإلىالمجلسدز*تومقدرةكفاءةإث-يىخامجاساخارلم

انقضاءتجلالقناكلازةخاباعادةيمنىحالذيم.ق2.3ءامؤانون

ا)قناصلانتخابواهـاد.القنصليةءخصبتوأي!معلىصنواتعثرة

!اوزأنثكولا.ءراتء!ةوفلاكوسوءارسللوسماكيموكط

6الجهوريالعهدفيعايهاالممتعارف)9(الدستوريةالقواءدالثيوخمجلى

اليا-يةالأحداثمنبضغطجاءديكتاتورأماكسيمو!!إقنصلابتنه؟ب

مجاسنفوذازدادشىو؟.ذيهايرالايتاليالثبكانالتيواطردة

تلافيللجل!نوام!!!لالقتزةوذاب-علىالفترةهذهفيال!يوخ

بموجبالمحامونرفعبان،ا)حوامطبقةيمثلونالذبن،المحامين4معارص

الثيوخمجلىدعوة-قللءامينأصبح.؟الثيوخهستوىإلىخاصقانون

وبذلك.القوانينعلىالتصويتايقافحقلقناصلأعبحوبالمقابلللانحقاد.

و!يالرومافيالثصبمجال!أما.)2(العوامعنالمحاميندفاعضحف

الاكثريةرغباتعنالمعبرةكازتالتيالقبليوالجل!،المضويةالهعية

الايخاحيحدوأ،15دورلتضإ8ؤقدالرومانالمواطتينمنالاحقة

.مدوزآيابرورا)حهدريكنلمومافيالىالدصتورأنالممروفمن(9)

.132-913وص!88اع!هراجع(2)
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يحضرواأنالرومانيةالمواطنةبرقضحبنالمتالمواطنينمنصغيرةلأقية

الرومانالمواطنينلازتاربالنظروذلل!ؤيها.التموتيمارسواواناجماعا!ا

وجودمأو،الاتاليةالجزيرةشبهمنأجزاءفيالمقاء4اتحهراتفي

الجعياتهذهاثبتتإلواقعوفي.الصصسكريةالحاياتصنفيالمقاطعات

معتتلاءمتحدال!ضاالصغيرةالمىدن-دولكأهماتفيجدواها

يطورواأجماخ!ايئةالرومانارت!بوقد.بهيرةدولةص-طبات

وأ،الديمقراطيد3الأولاطارستصخبراكي4العبيىمؤسساتهم

امها.ءةتقومأخرىبمؤسساتب-بدلوها

المهيمنةالطبقةأمامالمجالاؤصحتالبونيةالحروبأنتةحتقدمكا

وفد.لهمنازعلابثكلاطعمة-الدكلمسلمالثيوخمجاسعلى

اكيالكبيرةاتال!ثرفطريقءقالحاعينالأرستقراطيينفئةنفوذتضاءف

اطاكةالاوستقراطيينطبقةعمنت!ءخاواذا.تج!حهامنتمكنوا

اتقليديةااطوا!طألهسبذأكزحنيلافانناا)ئافيالقرنالأولالضصفمنذ

اطواصطبقةاغياءرقاياعننثصأالذياجديدالمزيجبل،القديمة

فيالترقيطريقءناللطةإلىوصلوالذي.ال!وامطبقةواغنياء

!لجاتسهاتوقد.الثيوخمجاسإلىبالتاليوالدخولالحامةالوظائف

المالةالمصالح.وو-دتالجديدةالارستقراطيةأفرادالتحاموالتبيالتزاؤج

الطيعيومن.قصيهمبالحمالاستئثارفيالرنجةخاصةوبصورةايايةوا

الوظيفةنوععلىوحتمد4الم!زفيزحلل43اطا4الظهذهصنيزصأأن

فيالاعلىالمركزيخصصوأن.الدولةفيالفرديشغلهاالتيوالرتة

الممعايهمالرومافيابئ-أطلقءنهممحدودأحددالا%تماءيا!رمؤ-4

والقناملالح!ممنالمنحدربنأولئكالاةبفثل،أد)08أاأ3،1ألنبلاء

والقنصية.الامبربرمبلطاتواقمتةينوالدعخاتوريينبينالعسكروالمحامين
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مجنةروازب،-ايخهصيكناالدولةفيالعاياالوظائفأنوبما

منباالضسورةي!ونواأنيربشاغايهافان،ءيض"لفئةيمنعثصرفأباعتارها

نأفىى)ذلئا.ا)+ا،وكلةبالمهامالةيامثرواخ!مالمت!يءالذبئالأغفإء

الوظحفةوالمالكل!خينأصابقاءدتينكللىاعتمدتالجديدةالارشةراطة

ا-ةطاعالزمنءروروص-ح.إتوارد!ناالعا:لةوجاهاسما)يهامفافا

عضويةإلىالموصلالمصبرزخبراكباططكيةمنا!باحت!رأفرادها

مغلقةحلةةيث!تنالوظائفهـذهشاغاواوأصبح.الثيوخمجلى

4!اصوعلاماتثحار)تو!م.صدعنابأبغمؤجماالوظائفتوارثون

+!الوظحدىإإلىاإرءشحلدىتوؤرهالمطلوبالثروةد-صوىتفاحاروكان.تميزم

الذيا،رسثحينرفضوصق،احاهظةاالانضكابيةاطلاتونفقات،يرةالكل

أكئراطلمقةهذهنطاقرضيقخاباتالاتءنالمؤولاطابمبهتهتع

متتالية.ابالأوظا!ف!ااحتكرتالهسبضععلىويقصرهافأكثر

في،الرومانيةالدولةأمدتالنبهلاءمنألمرةوعثريئسصةأنويذكر

اذيناالقناصلأرباعبثلاؤ-ةم.ق،13-،23بينالواقعةالفترة

أفرادمنالعاديونالأشخاسأمأ.الزمنمنؤرنخلالاقنصل!يةاشغ!ا

للوصولالمنيعةاطواصزهذهاختراقبمقدورميكنفلمالرومانيأخربا

الحالية.كفاءاتهمأوالنادرةمواهبهمطريقعنإلا،العياالوظانفإلى

كاتوأمثالا!!ارالروماتإساسةاص-العليهكانءاوهذا

.سبسووماريوسو

المرتج!فيتا!اأخرىطبقةوجدتالارستقراطيينطبقةجانبإلى

ابناءوكان.الأغنياءالأكالرجالمنتألةتالتيالفرسانطبقة!ي

التيعثرالمانيةالمئويةالوحداتفىالمجلينالمواطنينبينمنالفئة!ذه
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تتراوحالذفيرسانالةمنولم.)9("المئويةالجعية،فيتصرتكات

علىبجوادالدولةوقئودمسنةواربعينخ!ةإلىعثرثمانيةبينأكارم

جوادباقتناءيتكةلمرنكانواالفرسانمنآخرفريقوهنالك)2(.نفة!ا

و)كنوالاربعيناطامسة-ننجاوزواس!وآخرون.اطاصةنفةخهمعلى

.ا)فرسانطقةل!فويةليؤهلهمالثروةمنبمقداريتمت!ونكانوا

اعتإرواالذيئالاغنياءفئة:عنصركىمنبدورهاتألفتالطقةهذه

وفئة.الدولةوظائفسثغلفيالارستقراطيةإطبقةصعيالطبالرديفى

واقراضضرائبوالتزامتح!داتمنالمالةبالامالاقهواالذبئالفرسان

ازدهاراطردوقد.الرومانيةالجيوشتحهداتالتزاموخاصة...اموال

المترسط.الب!رفيالرومافيالتوسححر!معفىا!اوازديادالةئةهذه

وال!-حالتوسعسياسةتؤيدالفرسانطبقةوقفتأنع!بلالذلك

اح!تلتهالذيإممبيراالمركزأنولافيفى.الخضعةالبلادمواردواشغلال

وأفسد،الاضلاقيةالمجتمعهذاخصائص!علىأفىقدالرومافيالمجتمعفيالثروة

الذيالمعاكىالطريقفيالدولةسياسة،وو%4بالرشاوىاؤرادهاخلاق

ال!ب*عامةمنالاكاكريةحابعلىالرأحماليةالاقليةمصالحيخدم

تتألف.التيألعوامطبقةوهيالرومافيابئ-فيالثالئةالطبقةأما

الطولجةاطروبسلسلةاضحأ!افقدالايتا)يةالمدنوس!نالريفابناءمن

القرتفياصرتالتيت15صاالاصوتقدر.لهاوؤود!افرادهاوذهب

قدال!ممرلةالخدمةالصاطينالرومانالمواطتينعددانم.قالثافي

مواطن.الفعثصرفي؟قدارم.ق136إلى164الاعوامبيننةص

مانية.والىئا!القبامنالمئويةالجعية!ثمكيلحولا91-6199ع!اعلاهراجع(1)

مؤلفنا:فطالامبراطوريالححرأوا!لفماصانالفرطبقةتطورراجع(2)

.3234-عى،الثافيالجزء،ارومانيخل!ر
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العسكرية.لخدمةالدعوةمنالةلاحينلحايةعديدةمراتالمحمامونتدخلوقد

اطافى،نفىعانراقدالتايا-لمفاءمنالةلملأحبنأنفيهلاريبوكا

وءزارء!م.مد!موهجررومامدينةنحوبهيرةليرحيلباعداداضطرمكا

صغارفةدانمنايتالياجزيرة:بهفيالزراعيةالاراضيقاستاليوباك

الجنودأن؟..والماعدويةالبرنيةاطروبابتل!تهماذيناالمزار!ق

الدمارننسىولا.موحمينعلىقئيدمددأءزارعمءنر-:بهااتحدوا

الاضراراحح!صتاطقيقةوفي.الروءايةبالمزار!هانيالحملى4اقىكالذي

المسرحونفالجنرد.سثكلبأحلىالثاك"اطقةاعلىاطرببعدمافترةفي

وعندما.اسسملاعالةواراكأيمممزارعهملرهنالحربخلالاضطروا

يكنأبل-ديدمنالدءءإيهماتمحذرمنوجدواايتالاإلىعادوا

اصبحالذفي،النبيلاطبقةااثرياءإلىنةاإرهرالاراضيبيعإلاأمامهم

فيالأولىابويةااطروبهنذجمحوهاا)جمأاممبيرة1الئرواتانفاقمهم

افلاحونااضطروبالتا!ب.الزراعيةالأراةيمنالواسحةالممتاكاتبصا"

جموحالىوانضموا-كا!اعددفضاءفوا.رومامدينة!روالتوجهالى

الانتخابيةاطلاتفيالرثاصالعنهسأصبر:االذينالمدينة،ءوغاء)

وهذا.اطاكةاللطاتعلىالضغطوفيالحامةوالاحضفالاتالمهرجاناتوفي

،زهيدةبأسعار؟وعمالازماالقمحأيالغذاءإينمشكلةماخلق

الاضيرةالنواتخلالتفاؤتثديدةأزءاتالىروماءدينةوعر"ض

.الجهوريا)رركدمن

!انتالناسمنديدةحىفئةالرومافيالجتمعفيبرزتاخيرأ

حروبتقتصرأاذ.4الارتاليىالجزيرةصثبهعلىكايةغرببة

،بلوارضيةماديةمخانمعلىالمتوصطالجراطراففيالتوسب"روما

ميقواالذبنالاسىالآفمنتألفتأيضأبثريةبم!سبعايهاعادت
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اطروبأسرىعددبلغوقد.ايتاليافيليباعواالرقيقأسواقالى

القرنومنتصفمطلعبينالواقحةالفترةفيايتاليافيعبيدالىتحولواالذبن

منضخمهـدداييمايضاف.رقيقميونربعبواليق.مالثافي

مناطقفيالحامليينالقرا!خةبمراعالاسواقالىتقذف!3الذبئالرقيق

ا)حام!زالايديمنال!بيرالعددهذاسدوبالطه-ح.الثرقيةاليونانبلاد

نظامانخاصة.وفلا-"جماايتالامزارعؤياطاصلالنقصالثمن4ابفا

والزتونالكرمةزراعةالىالقمحزراعةءنانصرفالذيالجديدا!راعة

تا.؟)1(البثريةالجهودمنالمزيدالىبا!4كان،والماروا!ار

العب!يديفضلونكانواوالارستقراطيينالثوخمنالكبارالاراضي3"لا

بلاجهودمانتزاع؟ممنالبؤساءفهولإء.الواسعةممزار!ؤيالعمل

الايتاليينالفلاحينبحك!يطلمبونولاحقوقلهمل!لىاذ،مقارل

مكبليناثسو!اأقىفيا!ازارعفييحماونوم.ا!ممريةاللدمة

كاتونمحوقد.الجاعيةالجونأقبص-"فيوينامون،بالاغلالخالأ

.المزار!!دمةقيقوامأنتحتصربصد!ن!موبال!خاص،كالمواثصي؟ماماخهم

اعدادوجودخلقهاالتيوالانسانيةالاجماعيةلالشكةمثالاقربواحل

اطديثةالحصورفييت!ررنجدهايتاليافيالمضطهدبنالرقيقمنبه!يرة

المتحدةالولاياتجنو،جاإلىنةلمواالذينالزنوجمنالعبيدملاي!تليين

الغضبعناف-ررتتف!رأتا)طبيريومن.القطنمزارعفيلاحمل

ثرراتفيال!برالظلمعلىاضجاجمعنمحإرشصفوفهمبين

الةلمصولفيالايتاليالجتمعظة!هافيالتيللآلمارنتعرضلوف،عديدة

.)12التاية

طدءتها.الاقلعلىعبدأعشرستةممتارأجهود566)؟،منالمؤتطدتالمزرعة(1)

المصحارءبوثورة؟السوريأوينوسبقيادةصقيليةفيالحبيدثررةراجر(2)

.كوديوسالامبراطورمهدفيالمغافيئودور،ع!بارلماكوسثررةادثاة
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مادية:الالىاطياة-ب

نأدونالوصعيةاطروبعن4اكاقيالأثيراتدرا-4اتماملايم!ن

،25جمتالواقعةالفترةفيالرومايماالمجتمعفيالاقفاديةالناحيةفضرض

الأفىسيقةتغيراتالرومافيالاقتصادعلىطرأفقد..مق133إلى

الارستقراطيةفالط!بقة.وو-كهنفسهالمجتمعتطورعلىآلمارهاانع!ت

وكات.ا)صياسينفوذهاتدءم!خمةبثرواتتتمغأعب!تالحاكة

فييتا-ص!كاتراد-الهي4ثمرص!-؟الأموالهـذهلاستمارمجالافضل

واسحتخدام.ابو)ناتلتربيةا)بميرةوا،زارعالزراعيةالاراةيثصراء

حاصاتتامينمنه4أخااي!نأ،واسعنطاقعلىمحاصيللانتاجالعيد

نحوالثافيالقرنفيالزراعيةالاستماراتتوجهتبل،المحلةالا-واق
4الارستةراطبقىأادلجيلهذاوفي.اطارجيةالأسواقإلىاتمديرا

يصخمزصتر،بانالصخيرةلزراعيةاوالملكياتارعينلمزاتلا!امننحأماحماليةألرا

واستفاد.ارعالصغرلمزابحم!اط!ارعلمزاأصإلىلرازد!راللأالذ.صيهمأرا

لتحينالقرطابينالمزارءينخبراتمنالآنالكبارالاراضي!لاكوا

لحضارةا1عاوببش!ونماولركاحت!ادعالككذ.رقعتهسيعتووءيالزرانتاجلاا

علىالطقة،الي1اءالةريقتصروأ.؟دلفوعبرابأكنيماولراقتصادلااعلىلمتقدمةالهلفف"ا

ضرائبعاي!ساانم!بتءخدماكل3الرومانيةالدو!ةشلابى،3"اطا

يد!االرومانيةالدولةوض-تعذلك.وتاجم!(المفتوحةاليلإدو-زيات

تلكسواءايتالي-اجنوبفيالزراعيةلأالاراضيمنواسحةمساصاتعلى

آزرالتيتلكأو،س!!امنوا-ا!ادمر!اقدهانيبال!لةكانتاقيا

.كابواءدينةأهاليهثلاليهوانضواالقرطاجيا)حدوملاكوها

اللدانعلىالمفروضةالجركيةالةيردمنأبناءهـاالدولةأعةتوقد
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الضراثب.عايهمتوخفةالتجارةفياميازاتوأعماخهم،لرومااطاضعة

طلوالأسالتعهداتوتكيمالرومانيةالمقاطحاتمناضرائبا!رصيلأما

ومنالفريماتطبقةمنالمالرجالاصشمارموضعكانتفقدالعامة

مصالحأنالقولويمكن.4الناثثالاعالرجالوطقةالكبارالموظفين

ثصراهفيسواءءصوازيةوتسيرتتقيكافتا!!اديةوالفرساناكيوخ

رجما!كانالتي،الأموالاقراضممليهاتفيأوالواسعةالزراعيةالأراضى

عاممنذعايهمحرمفقد.ثخصيأكار-!الايستطبونالأولىالطبهقة

لذ)ك.ايالاخارجالتجاريةالأممالتعاطيخاصقانون؟وصب218

لممارسةالمقاطعاتفيلهموم!زبوعلاءبتحيينالقانونمنخهربونكانوا

توقعهو؟يحيطوثا،!بيرةبفوائدالأموالاقراض!يات

مفمتوحأالمظرهذافيابر-البقيحالاصوعلى.ونفوذلمبممارمهم

الاخيرونفالت!ت.ال!يوخطقةمنأكثرالفرصارط:قةأفرادأمام

زراعيةثاريعفيايتالاكنأءوالهماستمارإلى4طبي!يىبصورة

يخفىولا.الدرلةفييشظ!االتياصبا!لفصرمةمعلاتمضارب

والفرساتاصيوخاطبةقيبينالماديةالم!!سبعلىالتنافىأت

علىليطرةسافرصراعإلىيت!ولعندماعنهاكمبيرويجدأمرهبتةحل

الرومافيالاقتهصاداحياسيةاالظروفدؤحتاقولاخلاصة.الحح

"ئعليهوائمرفئماهرأحماليأانجاهأيمجهلأنم.قاكافيالقرنفي

ارفطتالذين،اخبيلةاالاسرمناالعلبالتءبةممث!اأيالأوليغارشيان

اطاصة.اكخصةبمصاط!مالرومانيةالدولةشاسة

خطيرةمثكلةاتجارةواالزراعةفيالرأحماليصادالاتءننتج

الأراضيملكياتاتساعأنإذ.ابأ-لهاالناشئةالامبراطوريةقىبلم

الحلايايعتبرونالذبنالصغارا)فلاصينعلىقمىنف!ثااتاليافيالزراعية
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جضدتوالعواماتموسطةالطبقةفمن.الرومافيحالمحتفيالاسا-ية

الايتاليةالوصدةمبادىءوضعتجاحالاأمثتالتيالجرارةالجيوشروما

ا؟ديدةالدولةأعباءاتعتوقدوالآن.التضفيذموفحوالرومنةوالدفاع

المفتوحة،المةإطعاتعنللدفاعالرصكريةاطامياتإلىحاجا!اوازدادت

بالتناقصطردأيأخذالمحاربةالقوةفيالبشريرصيدهاأنرومانجد

السابق،وسطمعنالفلاحينابتحادر-لجبإلاوماذلك.والانكماش

تخطيعدر--4إلىممتقدالمناعةت!نأوقتفيلكراعةوهجرم

آلاففيالفلاحونوجدذلكعلىعلاوة.البهيرةاعدادماسزيعاب

الوضعكانيتضحو؟.العيقلةسةءخهمينتزعلهمضطرأمنافئاالحبيد

جذريأواصلاحألمريعةمحالجةيتطلبالثافياقرنافيايتاليافيالاقتصادي

إلا.واطارجالداخلفيناجعةسمياصةوبالتاليسليمأاقتصادأالبلاديؤمن

المقاومةفيضراوةيزدادونكانواالرومانوالمتمولينالاوليارثيةأن

لايليوسالقنصليضطربم-ا.الاقضصاديللاصلاحدعوةصدرتكما

توزيعلاعادةو!حهاالتيالمقترحاتعنلاشاجع0.1عامقنصلولأ)!!ط9

سبعةب!دإلاتنفذانالهاولةهذهلمثليكتبوإن.الدولةأراضي

بصدهمنجايوسوشقيهقهغراكوستيبريوسالمصلحيدعلىعامأكأس

الا.ثمناحياخهما--دفحانالمذبنا

روما:فيالهلنستيةوالتأثيراتالحضاريألتطوو-"

المج!تمعتلقاهاالتيالاغريةصةاتاثراتاإلىالأولىالفصولفيتعرضنا

جنوبفيإ:خثرةاالاغريقةبالمست!راتاصحكهطريقعنالروماني

اطضارةتطورفيضئطيلدور!اكانوالتي)1(.صقييهجزيرةوفيايتاليا

الذيالمضلقةا!اياة؟طب:بالباعرةا؟2:ردة3:داصاءعلألالروءازية

142؟13عس؟65-62ساءلاهرا-ع(9)
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اتصالاتاتصفتالحموموعلى.يتبونهايتالاأواسطفيالرومانكان

يتعرفوافلم،مباشرةغيرب!و!االاغريقيةبالحضارةالباكرةالرومان

.المزدهرةالكلاسيكيةعهودهافي4الاغريقباطضارةمنتجاتعلى

اكسقفيوتوخ!واصقييةاصزيرةروءطقادةاحتلأنوبحدالآنأما

منجزاتعلىيطلحوااخرى،فامهمالمهآبافيو!اصةا!لمنتي-الاءررقي

ا)فنونثتىمنبالاسلابمثقلينبلادمإلىعادواف!ببلالهلنتيةاطضارة

الحامةالساحاتفينصبوهاالتيواطجريةالإروقىيةالما؟يىمنوالصناعات

تحملالتياقصويريةواللوحات.الايتالةالمدنوفيرومامدينةلحجميل

الرخامية،لاممدةو.الاغريقيوالأدبالميثولوجيامنمنتزعةهواضيع

والاغريقي.الهلنستيالفنبروائعمثقلىغدتايتالاأنحتى،الفضطوالأوافي

عكفواالذبئوالرومانالاغريقلافنانينوصيءصدربالضرورةفأصجت

ذإمضأعفةالغيمةكانتفقدالفكريةالناصيةمنأما.تقليدهاعلى

بر-وس،الملكبمكتبةءاكدونياشباولوكطايليوسالرومانيالقائدعاد

علىباولوسحرصوقد.اميليانسيبيوابنهإلى،دورهأهداهاالتي

الارستةراطيينلدىالشائعمنوأصبح،الاغريقيةبالئقافةابنهتئقميف

المجالذا5وفي.قاغرمربينإلىأبنائهمقىيةيستدواأنالرومان

البلادمنأضذومالذبن)9(إهاقاأفواجمنكثيرآالروماناستفاد

الكبيرالمؤرخب!نممنوكان.ايتاليافيطوتلة-نينوعاسثواالونانية

167عامايتالياإلىنقلواالذبنالاسرىعددإنويقال.بوليب

بلغ-ممنكانالقاوخمينمائةبلغواالابيروسمملكةفتحعقب

معفا:تركوا.تيرؤسالكوميديال!تبأمثالالمثقفينص!الكئير

سثفيالجديدةالعالمءإحمةإلى155عامقدمواالذبنالاغريقافلاسفةا

تقتصرأجديدةبتياراتالرومافيالفكرتطعيموفيالاغرقةالئقافة

.185صىالهلنستيللحالمرومااحتلألاراجع(9)
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الدينية.خةلمداتوالمصالدكأإلىفياوز!ابلوالفلسة"والفنالادبعلى

مذاهـباف!رالفترةتلكفيالروءافيابرخمعفيتنشرأنالطبيحيومن

الهكت-ةاكقافيةاتاكصارهذهص.هـنيزو"!دنةدياوعفدةوالاطادالثك

وأءن،كل-طهـرة4ؤوء4دقاؤ!وص:منطرم!اغمبافىظرالروممانزقبلها

أقبلاء!وماوعلى.الوصودإلىليبأقريظهرأنمايا:ثقياهـ!اف!ا؟مرد

وا)يوتالاثاثمغلالهلن!تةللحهارةالماءيةالمنجزاتاقتباسعلىالرومان

وكات.4واطلاؤالد-لميةووسائلإطحا!ماطبخوتونالترفوأدواات

منقادمأم.ق003احامافي4لازيف!دينةإلىيدخلصلاقأول

طيصءفيالرومانيةالار-خقراطيةالطبقةأؤرادكانودالطبع.صقيلية

ء*لجثك!.وممطقصورمفيئارهـاآ-ء-تلىفا،د-4الهاتباطفارةالمتافىبئ

نتي!4الرومافيالأدبثوءاليلادؤبلاثافياالقرنفترةاز!ةت

المؤلفاتعلىالطابقئايدإذ.الهلخ!ةيةبالثةافةالرومانالكتاباحت!ك

أواخرفيالأولىالبداياتفاقصرت.يتذوقهامنلوجودبالنظرالادبية

طليعةفياصحرا3سوظ.الاغريقيالادبمماذجتقلإدعلىا)ثالثالقرن

مدينةمحاتيقأحداندروفيموسةيالاخرالادربقىجميئالا!الذه5

يستفدليم"الاتيما:-االلغةإلى"الاوديسة"هوميروس4ماحهتارنت

كومصديةوسرحيةاءريقيةمأساةي!وجمثم.المدارسطلابء!ا

الايتاليالأديبالاقياههذافيوثاركه.اكحيةالا--مالاتفيلض!ثل

مواضيححبكمنالفهاجديدةسس-ياتأخرجالذيح!*3ولأ5نيف!يوس

أيةرومامواضيعذاتهـشحياتكفب؟.اغريقيةأصولمنتحارة

أميزمنتجاتهتتبرالأولىالبونيةاطربءنشعريةماصصةكتب.كذأكصرفة

اساهـاثحريةؤصةايوسعوينتوسالثطعروالف.الادبى-ة
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يةالاسطوربدايات!اءخذروما-ختارةيهااستعرضأ!++كهـ.9،اطوليات)

-الالابوتذوقباعجابوحطت.م.ق916عاموفاتهقبيل-تى

القميرةوبالمؤلفاتاحأساةابأدبانيوساثخهرؤفهوبالوؤت.!االرومان!ية

الاخريقية.الفلفيةالأف!رص!هاالتي

أدضاتعضدماخاصة،مؤلفاتهءددازدادفقدا)-رحياتأدبأءا

أصبحفة-د.أثالثااقرنامناعتبهارأا!!إرء"حفلاتاقامةعا-ة

الدولةاتأءثرجا-لالال!وءتدياتبروررتساو/ءخاعهماجماههـرلدصلميةأدبأ

يقالاخراءتابامننقتب!المسرصيةا)ةطحنتؤيم.ألدينيةواحتفالاخهـسا

كمتمابمنشاذعروؤد.3!ل+!+حأ\،يناندرير3الثزبا)حمةدءخ!موفي

"را!ب)ونيفيوس،وتيرج-ساندرونيكوسلي!وسالمر!يالأدب

.(المأساةلأدب

روهـاتاريخع-بمنأولب!-ورؤا!:سالأديربويعتبر

لكاريخكتابتدوبنفيكاتواؤبالىيتلوهثم.إ(خثررة4الاغريفباللر"

!اممنروماوحروبألملأتينيةاوالدولرومابدايةيصالجالملاتينيةا4ارزبا

رويدآصكانهاتأصذأناللأتيهيةالغةتلبثوصا.م،ق015إلى،26

أحتابالدىءةضلةالاغريقة"الاتكانتأنبصدالأدبياصفالتأفيرويدأ

اللغةفقهأساتذةواتطا!.الحو)-اتوكتابالؤرءفيلدى"وبخاص

.رداتبالمةفقر!اوي!نوايثذبوهاوأنالاتينيةااللغةيصهقلواأنوالنرو

واططابةإءخابةالغةالملاتينيةاالمر"ات!دوكأى133الحاميحلأنوما

.الهكتيالأدبيللتراثاتقاخهمإلىاستنادأالرومافيابئ!خباء-ط!اتمرس

أثرتالتياالاتيةيقيةالاخ!الثظفةدوراضهارافيطاستفضتإذا

أيااليخاصزيرةسصبههكأء-حعلىم.قا!افيواالثا)ثالقرنينؤيمو-غا

.والا-ة*ارةجماالتلةعلىدونااقتهسالروماندورأنذلكي!فيفلا
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للحضارةفرعمجردكانتومانيةالىالثقاهةأنذلل!منالاستنتاجلايصحوبلمئل

الاستةلحلألننالمنقولةالافكارعلىاطادثالتغ!وظهروقد.الهك-لمية

للتبح!يةرفضفيوذلك،الثافيالقرنأواخرؤيالرومانمارسهالذي

عليهيحودبماقيماديأكانالاصلفيالمزارعفالرومافي.الفكرية

إلرومانمقاومةوتتجلى.)1(الجردةالظريةالمواضيعوي!وكبالفائدة

كاتوالثهيروالاديبادياسيأفىكارفيالاغريقيةوالعاداتالمثقافة

ألاغريقؤيرأيهصلاصةاياهمحطأابنهإلىفيحتهيوجهفهو.شا081

نأصنةلفكرة!!ا:أثيناؤيتجربتيت(ئجسأريك":!قولصيما

الاغريقبأنوسأقنحك.!يةلا-انعيكول!نأدبهممن،تهل

كاحةباعتبارهانصيحتيتأخذأنويمكنك،وثصراسةظالأال!حوبأكئر

."ثصيء)2(كلسيفسدذلكؤ(ن،عيناادب!(الأمةتاكتخلعجما:ني

إي!؟رنيااإهـلىات!صا.وفيالايقوريينالمفكريئطردفيكاتوسامولربما

روما،مدينةمجتمعزعزعتالفلفيةالثكمذاهبلأن.بدممن

اصرمافيتعمدثماالعافيالاماسيابدأهوالحدلبانزملنكانتعندما

الجثولوجيابال!4الثكلعر!!كانتأو،الرأيهذانحفإلىالثافي

الاخلايةبتعالي!هاالرواقية"الفلةلاؤت.وبالمقابلألروءانية-الاغريقية

الرومانية.الطباعمنوقربرأاتجابةالحملية

نءكاتوأ)ة،كتاباللأقكينيةبالاخةؤافات11أوائلعنأنذلثادليل(1)

ا)ةسدءلىيتو-بكيففيهأوضح.م.قالثافيالقرنأولفيالىراعة

والكرء-4)كيتونباثم!،رر!-اوالىراء--ةالأرا!يبشراءأءوالهاتهار

...والةءح

عاأ،7+ا!*ثا381+أ370اثه.1.92فى4؟.،+طأ*س!3+هـ44)0"+أ!ول،(3)

11"++!أحط3أاأ؟أ،1+58،.!9،4.
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الاغريقم!ةالانماطتب!الرومال!تابعفقدالممماريةوا!دسةالفنفيأما

هذهفياتمبقيةالاوابدةلىمنارغماوعلى.وافحوتاتالماثابفيوخا!ة

عنالرومانةالمعماريةالهدسةاتجاهتحولبوءيمدينةبقايازؤكد،الةترة

القرن!اية!واليفيالرومافيالقوميالنىوذجإلىالاغريقيةالما؟نج

الايتالية-الفنتقالدمن!زيجإلىالفنهذاجذورت!:دولربما.الثافي

الاوسيم-التيبر،والفنخهرثهاليالواقعةالمنطقةفيقاءتالتيالاقىوسكية

الاغريقيالفنأنالواضحومنايتالا.جضوبفيازدهرالذيال!بافي

اذ!ر،ا4الآزةالمحايةالفنونعلىالتأثيرلىبهيرصدإلىسا!م

إلىميلءنالرومافيالقوءيالفنةصحو.نف،!رومامدينةؤبوخاصة

الز!رفية.المواكأيعإلى!لى!ناعشإطابعا)حملياذاتالمع!ريةاكءرات

الايتاقيا،راكزتررطالتيالمربدةالطرقبناءؤبا)!زعة!ذهتجلى

بودالتيوالقنوأتبا؟صوروقئويدها،صازةالمها،واصلاتمنبثبكة

الابيةفياطاصالرومافيالطابعيتجلىعذلك.الأقوا-!ا-خخدامؤيها

المعابدنحططاتولعل.الثكلالدا!ويةطاتالخطلتفضإلىجمل5اق!

اطاصةالباكىرةالدا!ويةالاكواخمنتنحدرالحجمالصغيرةالدافىوية

فيالرومافيالاسلوباستهةلملألويتجلى.)9(ونينوفاتيرامارابحهإرات

الثافي،ا)قرنؤجماسثاءتالتيالمدنيةوا،خمحرتاتالزت"آالر-ومواصيع

الاحتفاظمعاطر!عنا)!رحميرا)طبيرجماؤيالاتجاهإلىيلالأولىفساث

كبيرحدالىشاعتفقدالمض-وتاتأ"!.الز!رفيةالتصاميممنبثيء

ا)خ!فيةالماثيلكأتفنالأخصعلىكل!اوازدهر،الاي!ايابرشمعؤجما

أوضاعؤيالدولةوح!مالارستةراطةا)ط!بقةرجالعبارتصورا)قي

الاحاتكبيردإلصرافب!سأتوزيه.ا)خحبيروصدقالثديدةبالواقع!يةفءيز

.ث7عىأءيرهرا-ح(9)
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الرومايةالماثيلتبقىاطظوهـن.اطاصةالبيوتوصدائقالعامة

ومرازبهماصحابهاثكأصيةعنتفصعهامةولمائقالثافيالقرنفيخوعةالمص

الاجماعة.

خلالرومامدينةفيابطةتميزتفقدالاجماءحةالناحيةمنأما

يقلمالاالفترز5ذ5ؤيدثنؤقد.4صخهكلرانيةرفعا)-4اكافيالقرن

6.1عامدشاء-بدانب!ا!نصغيرآصرمآأومبدأءغرخمةعن

والح!ماطالاممارجالمارسعامتان-انوقات.وجرنرجوبترللالهة

ذاتاطاصةوالابيةأحامةالميةالاليمنءددالىبالاصافة،ؤيهاأمماالم

وقاءت.والاصطكا"ومابمالحاصةوالاسواق،اتم!ددةالطوابق

طهـقاتايهااتوكلانرومانيةالانتصاراتتخ!ربالماقلالمزينةالأقواس

ا*ذإ"اابهة:واتأما.151.بفلتهس؟-اريرومجهزة،مبلمطةو-وارع

ا!ار!زحبر4اطة-ةوفي.اثفآءددهاازدا!فةدبالمياهالمدينة!دا)قي

مدينةوازدحاما؟دتدةالمتو-طاحم!راأعاعاحمةش!لتالتيا)ممراية

مرطأتغيرأناستطاءتالتيالوفيرةاكرواتاعنبال!ننفس!اروما

يؤوالحاصةالهإمةواإ"رجاناتواطفلاتالاعا؟لحاكلتوؤد.المدينة

عدةتستمركانتالايمادر-ت!أناذ.وررموقآحأطابعآاإدت"اعطاء

لتصطيةالمالمنمحددةء:الغالدولةتمنح-خويةأعياد-!ةأكلثاكان.أيام

الم!ؤولااطاعيصطي!الاكاننةقاتهامنبرالاعالجانبأنالا،نفقاكا

الاح!فالاتفكازت.القضافيآالحاأوالاداريآا!ااعادةوهـوالاحتفالعن

الاتالاتةوبت-إل.صثحب!اكتسابواالجاهيرأءامسخا:"ل!رضسصحأ

المصهارءين.ومعارك،الم!ر-4الوحوشوصيد،والحجلاتاطبلسباقات

يكوتألازتهاءحقعلى.مقالئافيالقرن!ايةتثرفأنماأخيرأ

الهلنستجةالحضارةدصولثماريقدصرنبدأواقدالرومانوالفنانونالمةءرون
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منالاث!ليتألفىطاتأمنتجائ!مجاءتأنعجبولا.روكلامدينةالى

عامبكلعايهايطلقأن؟ممن.الروءانيةالروححيقيالاخروالأسلب

حضارةاسمعايهانطلقأنيصحربماأو،اروماقةا-الاغريقةاطضارة

المتوسط.ت!الابالي-رأعافيا)حلياالطبقة

الا"تماكلية:وألصراعاتجرا-لوسالأخويئاصلاحات-2

اطروبعقبالرومافياابرخببمعاناهـ1ا)قياةطوراتامنيستدل

تجدأنا)-ياسيةالناجةكأن-أالرومانيةالدولةأتالوسجة

ءدتأمةمتطلمباتمعئمتتد6إخ!حلهاالسياسميةمؤ-صاخ!اأنظمةفيا)ظر

بنظامتتمصكظلتأ!اخاص".المتوسطاليءهربلادءحظمعلىتهيمن

صممأخرىجهـةومن.ج!ثةمناكتازعةواحزابهإصه؟جاالمدينةدولة

بالامتيازاتالاصتفاظعلىكلوالفرساتاطاكونالاوليغارثيون

الفاحقالغبئالاعتاربعينيأخذواأن،دونعاكاحصلالتيوا!ل!سب

المجتهصعدعامةأ!اعلىالأ-داثبر!تالتيالثاك!بالطبقةطقاذيا

الحزبينبينا-يا-يةاالتهناقضاتأنو؟ا.وا)!ممريةالاقتصاديةالروهافي

مدن"فيالانتخابيةالمعاركخلالسافرةتظ!روالعواماطواصالرئبصين

فيزمماءقيامذلكعننتجفةد،بنهماالمحتومللاعطداموغيءروما

ا،تجاعهمءحومؤاءراخهداالثيطمو-3اصتلالفريقينصفوف

الرومانيةالسيا-يةءصرحعلىالدافىاعالهسفيالأولالمركزومؤيديم3

أنحاءفييعمأنالصرا!يلبثوما.الجهورىا)مهدمنالثانيالجزءفي

الص-عرلةالسلطةوهوفيهحاسرعا!-للاثتراكبالنظرالامبراطورية

نتيجةقاد!اوسثعرالوتةاطروبمفذرأسهارفصتالتي،الفردية

وتو-يهاالاصداثعلىالتأثيرفيدور!بقيمةا-رزوهااكجما!حاراتالات
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الاتالةالجزيرةشبهوفيبل،ف!با!عةواللدانالمقاطحاتفيلا

إلىا!لمتهارعونالزكلطءيملأتالطي!يمنكانلذلك.بالذات

والصميطرةا)سلطةإلىالوصولفي)دكهماحكرييناالقادةعلىالاعماد

الدستوريةالأزظمةمعيتلاءمي!نااطلهذاأنإلا.الحمعلى

يكننمأ-رىناجةومننا!،منالروممانيةا!وريةط!اقاءتاكي

م!كلتيهالأخصوعلىابئ-لمثاكلناجحأحلآليؤمنالحس!رياكدخل

فيالنظراءادةطريقءنالو-طىالطبقةتثكيلاعادةا:ارئيستميينا

توازن.ب-وايرإداءبيرةالاللكياتحدووضعالزراعيةالأراضىتوزبح

سليم.بثكلالدشوريةالأنظمةتطبميق!حهيم!نالجتصعفئاتببن

زسطءالىالع!ريةالقوةتيءبرا!كانتا؟ذريةالاعلاحاتهذه

منوالكفاحتضيهاعنتأخرونولا،للمحىة-ولمرورتهابهايؤمنون

يخبعزعجممنوصاجاضماالو-طىالط!بقةؤضيهبتف!3أ-درومن.أجلها

أفرادها!ببنمن

الؤراعي:الاصلاح-طبيقوعاولتهجراكوستيبريوس

إصدىنجلاهمنقيلأبناء-إيوسوسثقيقهجراعوك!تيريوسكان

فيالحممناصبإلىتوصلتالتي،-راكوسالصرةي5ا)*وامأممر

طريقعناليلةكاورنيليبالمرةبالقرابةارببطاوؤ-د.رومامدينة

توفروقد.الاؤريةي-يبهيونا)!ب!رالقا؟-دابنةكورنيياوالدتهما

ثقافة133عاماداءاةءخصبإلى،يحلأنقبلجراكوسلتيإريوس

عفايةبفضل،الرواقية4اسةبالةوخاصةالاغريقيةأةقافةباتأفىتواية

الصيالحروبفيواثتركأيااسمبافيخازنأعثبابهفيوعل.وألدته

بالثصجاعة.وتميزالثالزة!اللوزيتانية)4الأسبافا)ثحوبلاخضا!روءاعثت!ا

وقد.ا--ممربةارومابحاجاتأأ؟،اسبانياائناءمعاملىفيوالامانة
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المزارعانحطاطجراءمنالرومانيةالدو)ةركددالذياططرتيريوسرأى

نءبحثأالمدنإلىواالث!رةأترع؟!مالكىيهاواضطرار،ايتاليافيا)صغيرة

قانون،ضمإلىافىاماةلمنصباذخابهفوريبادرلذلك.اقوتواالحمك

تناقصهـ3غداالذبنأ!كاراالمزارعينؤصةواحياءتأسي!لاعادةكدف

كازتروماأنإذ.والاقتصاديةال!ممريةروماةوةباططر!ددالملحوظ

أها.المفتوحةاهقاطماتا!وارداشغلالعلىالفانيالقرنفيتعيق

يخففأنتي!ريوسأرادفقدالار-تقراطينمزار!ب!3تعحالذبنالعبيد

تدعمعناصرإلىوالتحولروالس!علىإساء-دموأنحياتهمفوةءنم

فيمتطرفأتيريرسي!نولم.جديد!دبرواةوتضخيهالرومافيالمجتح

قانونمثلالقد؟-ةوانينبالةإ-خحينكان،ل،ارتآهااليالاصلاحات

!ديدعلىاقترحهالذيالقانونوينصز!يذها.)عادة،ويحاوللد-ينو!ط

يوجرةب..هامتلاكهالاةرديحقاكبالدولةأرافيمنالة!وىا،-ا-ة

أتاححيماام!ا،أبدى؟.(ممتارآ0255)حواليأياح!ول!3

تصبحوبذلك.ءنهماإءلترجرة025بام!كةسالأسأرةطءمنلولدبئ

تو-بوبالتالي.يوجرةالفامتلاع!اللأسرةيحقاكيالقصوىاداحة

وصرم،الدولةإلىاطدهذاعن"الفائضالمساحاتاعادةالرومانعلى

ا)تيالأراضيأما.الدولةأراضيمنخلافاءصاحةأياءضا!كعايهم

مال!يهاإلىممنحفاثاتيبريوسو!حهالذيالاقمىاطدعنصاءثاتقل

الدولةعلىتوصبكذلك.عا!اأجرةأوسيبةةفرضدونالأبدإلى

عنالزاؤ!ةأراكأيهمعلىأدخلوهاالتنالتحسيناتعنللأفرادتعوضأن

علىالدولةاصترد!االتيافائضةاا،صاحاتتوزعوبالفااب.المقرراطد

صغيرةظحإلىتقه!ابصدأر!آيملكرنلاالذبنالمزارعينصغار

بيها.لهم!قلاولكنلأولادلميورثوهاء،ا،إس!أاءرأل!ولةيدز!ون
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تيبريوسينفردأالزراعيالاصلاحعليةيضظمالذيالمحتدلالقانونهذا

الذي،133عامقنعلس!فولاالقنصلزيلىذلكفيساعدهبلبوضعه

ابيوصالمحروفالسياسيزوجتهووالد،صرهصقوقييالمعمنيعتبر

وقد.الأعظمال!هنبلمنهقريبأسي!عينالذيوموسيانوس،كودبوس

الرئاسةأءفاؤهايتناوبالقانونتنفبذعلىللاثهسافثلاثيةلجنةحددت

سنة.كلةيها

فىاهتيبريوسقانونو-"اتصفالذيوال!امحالاعتداللىرغم

التيمةالعفبالمقاومةالكبارالملاكينومنالأوليغارشيةالطبقةمنيقابل

يأأمامالطريقسدعلىالزراءيالاصلاحبضرورةسثعورهارغمحممت

زميلاوكتافيوسالمحاميالثوخدفعوقد.القيلهذامنمحاولة

نأبحد،ا9،ضىدهالنقضحقباستخدامالقانونايقافإلىتيبريرس

تيبريوسثرر.قانونهعلىالصويتالمجدىمن!بربوسطلب

ليمالار-خقراطيالاوليغارثصيالك!للمقاومةلهالثحبدعمبضرورة

علىالقبائلصوتتوبالفعل.منصبهمنخصمهطردعلىالقبهائلتصرت

غيرسابقةيثكلالاجراءهذاأنرءم،اوكافيوسالمحامياقصاء

وبالتالي.الجهوريالعهدتاريخفينوعامنالأولىتحتبردستورية

تيبريوسمنتافتثلاثيةلجت"وصثكلتالزراعيالاصلاحقانوناقرارتم

صلاحةخولتكوديوسابيوسوحمه،جايوسوشققه،جراكوس

كانءتوقعهوو؟.المقررالحدعنشيدالتيالاراضيءوةوعفيالصل

كلعلى.)طدودولفقدانلتثابكهنظرأمعقدأشائكأالموضوعهذا

مجلىأنغ!و.الرعيةالناحيةمنالمفعولساريالآنالقانونأصبح

الاعماداتحجبطريقعناخلاثيةااالجنةأسالاعاقةإلىيعمدالشيوخ

.132صىالمحاماةوظيفةءنءو.صنتيودورالمؤرخرأيراجع(1)
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شحطىالتيالماليةالمساعداتض!امنكانوالتي،لأعالهاالللازمةالمالية

والتي،لهما!صةالمغيرةالارضرتعفيتورو!هم-يتماذبنالالزارعين

لاز!اكأضرىمرةتيبريوسويلجأ.يرجرة03حواليء!االواصدةصاصةتبلغ

المالبةالزونعلىعادةي!ثحرفالذي-الثيوخمجلىاضتهاصات

الملكشوةالشعبإلىيحولعتدماوذلك-للقاطحاتواطارجية

ويحرم)1ا.روماإلىوفاتهتجلبرغامونبمملكة!الوسا)ثالثالذيأوعىاز

ص!ا.الثوخمجلى

الثعيوخصلاصياتبصضتق!يميدإلىتيبريوسأ؟ذلكإلىاضافة

العامالمحاماةلمنصب4نفقىشيحاعادةيقررأنولايبث.تهمو!ةاية

!بمنجاةوليكوتالاصلاحقانونتنفميذاستمراريضهندص133

منبتحريضروماأبناءبينتنهبثقالثغبأممالأنالا.خهومهانتقام

نصارهألهمفيتصدى،نيةلمامرةكطيوت!رنتخاباعلىمنعاحمموبنالذطينالارتقرا

اتباعجموعمقاومةلاتستطيحالقليلىأعدادمول!ن.الفورومساحةفي

وتلقىال!بيتولعتدصتفهمأنصارهمنوثلاثمائةتيبريوس،يخلقىوعبيدماليرخ

لمنمتصرونانطيوا-خقرلارء-بامايقتدأرلكبذ.هيةربحةمذإفىيبركنهرافيجثثم

دماءأنإلا.مقبلةاجماعيةاصلاحاتفيأملكلعلىشقضياهراقهاأن

له-تهتزالحيفالدمويا!راعمنلةرنبدايةجاءتوانصارهت!ريوس

الأبد.إلىالجهوريالنظامدعائم!ايتهفيوتتقرضالرومافيالمجخمعأركان

ق!نصليبرئاعةقضائةلجنةلكلالثيوخءلمسأنمنالرغمعلى

اللجنةفان،!نهموالتفلصتيريوساتباعمنالشحبيبنلتصفيةالنةتلك

.918عىراجع(1)
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ؤحهبشهربلثاطهاممارعةعنلاتتوتفالاصلاحقانونعنالمنبثثة

وكاربوفلاكوسمنكلعضورحماإلىفين!عم.ق.م126عامجتى

عراسوسالاعضطءموتعنا)خاتجةللثواغرملآ..مق013عام

أراضيلتحديدمحاولةفيهاهةباممالالمجنةاقاءتوقد.وموس!نيوس

لكن.تملكهللأفرادالمسموحاطدعنالزاثدةالاراضيو-حالدولة

نازعواالذنجاالايتاليبنمنروماحلفاءب!ططجابه!مقاومةتصادفأمماالا

القد؟!المتحالفاتخرقأكلهاواعت!روا،أراصيهمفديدفيحقهاالل!خة

انرسايل!سليوالقائدإلىوعهدوا.روماءدينةوبينب!نهمالمحقودة

قانوناقىالاالتيالإضرار-دلوفحا)ثلميوخءلمىأمامزفخهمب!رض

جمهم.إلاراضياصلاح

اطية.الارتقرا)طبقةأحمصاكانيمثلاميليانرسأنبالذكرالجديرومن

نء"تزوجأنهرغم،دؤ-بنب.الصيعداء-راكرسأسرةوبينوبينه

كاناميليانوسأن؟.وجايوس!بريوسالأ-وينشقميقةسامبرويا

-ينتاليالاإلىعلنأوينحازرومامدينةلأبناءوالاتثارإلعداوةرءة

لجهودرممتبوأ.ونوماتياقرطاجةضدمحهحاربواالذبنواللاتين

عامربيعفيفجأةماتاذ!رارالاتمص(!ا"معنالدفاعفياميليانرس

الثعبميين!منأخىيهاأنصارأوزوجتهلهدستهسمبتأثيرلر:يا،913

قانونتطيقام!نأتالاراضيلجنةأءضاءأحدفلاكوسرأى

االجنة.لعملروماحلفاءتأيداللاتينكانعلىيتوقفالزراعيالاصلاح

يةخحقانون،واصدارالمواطنةحقتوسيعطريقعنايهماالتقربفاق!ترح

الاقتراحهذاأنإلا.الرومانالمراطنايئبزاياالتمتعاطلفاءأمامالطريق

الثحيوخمجلىبمقاومةطب!أيثابلاكحبيماعضاءحزبأحدبهيتقدمالذي

روماحلفاهلدىيولدصما.عنهفلاكوسويت!خلىبالنتيجةويفلالديدة

-318-

http://www.al-maktabeh.com



الواقحةبزيجيالامدينةفينصبتثورةفينفسهاعنتعإر،كبيرةزقمة

الحلفاءخةالمواطصقمنحالارستقراروونرفضأد!ب!د.اللاتيوممخطقةفي

علىوالتأر!رالال!ذاباتفيلتد-لهبمنجبأ،رومامدينةءنواقصولم

ةريجيللا!دينةلؤرةعلىللقضاءالرومانوي!رع.الثعبيبننصالعنتالمجها

الثافىةالمدينةوبسقط.الآخربنالحلفاءبينتنتثرأنقبلدها3في

.الا-رىإ-دنامنالثورةيحاوللمنعبرةقكونمعا،!اوتدكأيديهمفي

:م.ق122-،12جرا!وكاجايوص

اططرزوالإلى!وقتأاطهأنواقدالارستةراطينأنمنالرغمعلى

ال!ثعبيونيحاولحينماالتأزمالىيحودأنيلإثلاا!لوةف،فانكتدكاخهمءن

يؤمنزيمللثحبيينتوفروقد.الاصلاحاتمنمزيدتحقيقجدإدمن

إلىالوصولا-ظاعالذيجايوسالاصغرسثق!يقهوهوتيبريوسيمادىء

متابحةعينيهنصبجايوسوضعوقد..مق،12شةأواخرفيالمحاماة

انتهخبواالذبنالمحامونوكان.اعدانهمنوالانتقامشقمهبرنامج-خفيذ

ئصالمحاصاةءخصبفييبقىأنجابوسواستطاع.حزباءضاءمنمحه

المحامين.انتخابباعادةبالماحيقضيقانون)!لوربالنظروذلك122عام

والتصميمواطبرةبا؟رأةيتيزوسياسيأ15ءةوخطيبأ%ايرسكانوقد

أب!-دإلىالاجماعيبالاهـلاحوالسيربل،شققهبدأهماتحقيقعلى

ذلل!.من

محاكةطلباوكافيوس،بأنالمحاميمنبالانتثامأعاله!ابرسبدأ

العبيرافقأندونال!حبابناءمنمواطنقلفياثتركشخصفى

ضموفيلكوومامغادرةالىاوكتافيوساضطرعندها.ذلكعلى4نف

الدعممن!بيرةقاعدةتأمينهدفتفةدالتاليةا!واتأما.نفيه
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فيأستستمرالاراضيلجنةانالىالحبفطمأن.جايوسلأعالالحعي

القمحاسمارثباتتضنالدولةأنعلىينصقرارأ.واستصدرعلها

ليمالت!يإرخهرقربللقمحكبيرةعنابرالغرضالذاوانشا.رومامدينة

صفهإلىرسانالةطبقةجذبصاولثم.المؤنمنفائضوصودتضن

افىانثاتالتيآشامقاطغةفيسائبأجمع؟2!ةافرادهاخصبان

صقأيضأللفرساناعطى.؟لثأات،لوسالملكوفاةاعقبتالتيالثورة

ع!أثارماوهذا،إنهميناالح!مبمقاضاةالختصينالمحلفينلجانتاليف

صت!قلوعلتميزكيانللفرسانأ!بحوبذلك.ا)صطيدةالث!يوخنقمة

الدخلءنميحاولونفدلذبنخاصة،الشميوخيهملمنافالتمديعلىضجعهبم

القائمةالعداوةفأوغل.والتجاريةالمالةالنواصيشلالقاطحاتاست!ل!!مفي

بةولهء!اعبرالمدىرميدةلمارآهذالاجرائهكانوقد.فيالطفبين

وكا."رمضأب!!!مبهاالنبلاءبمزقخنا-رظقتأقد":ءنهكمأ

نذكريتوقحها.يكنأاخطاءأتضنتالسارقةاجراءاتهانفيهريبلا

نفقاتالدولةصكلفالذيرومافيالقمحاسعارفديدموضوح!!ا

الرومانيةالعاحمةإلىالعملعناحاطيناوالمزارعينالعوامويجتذباضاية

لجراكوسصنالقمحأسحارتحديدأنإلا.مناطقهمفيالبقاءعن،صرفهمو

فيي!ناكذلك.النبلاءأسيهادمعنوانصرافهمبهالعوامتعلقبالمقابل

لهملامالفرسانمنجماعةإلىءقادير!صالواأترومارعابامصلحة

لهمالخولةا)!لاحياتبموجبويتطيعون،المقاطهاتاتخلالإلا

الضرا:ب.جاةلمصاحةالمقاطحاتهذهءكامعلىااضغطكارسة

قدراكبربانتزاعالثيرخعلىانخصارهجراكوسجايوساعتإروقد

أننابالملاصظةالجديرومن.للث!بيحققهفوزاكإرسلطاتهممنممكن

جراكرسالمصلحفيهوضعالذيالزمنيالترتيمابالتحديدعلىنحرفلا
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هذهم!!ونء!ايهمناالعموموعلى.التشفيذموضعالفخمةمثاريحه

وابئعيةوات!ادية!قوتءمثصاريعالىتحنيفهايم!نالتيالاعلاحات

المحايعىد!ايةفيأوبدءفيكأفبهاتحديدمنأكئروامبراطورية

فينأثرفدالابئعيالمصلحهذاأنننصىولا.جراكوسجابوس

جث،الثرفةالاغريقةالمدنبه!تتعتالذيالمحيشةبمتوىاصلاحاته

ألفقراءوسعادةوفاهعن-ؤولةالدولةانعلىدنصمبدأهناكيسود

الطرقوتحينفتح%راكوساصلاحاتنطاقفيويدخا!.هواطضهامن

للةاطلينرزقموردأمنوبذلل!.ايتالياجزيرةشبمافييفيةالرالمناطقالىالمؤدية

علىالواقعةالاراضيمنحأنهاذ.الاس!تهيطانكياتوسجعا)-هلءن

مقابلالدولةالىء!اأجوردفعمناعفاممزارعينالىالطرقاتجاني

الذيالاسالميكسوء-4بالنسبةأما.للير4صا!ااطرقابابقاهغامهم51

ضفضبأنالظرفمنمزيدالىلجافقد،تيبريوسشقيقهعنتبناه

الىالدولةاراضيمنتملكهاللفرديحقالتيالارضولصةالأعلىالحد

أكإرتوةيرفيمنهرنجةوذلك.هكتازأ132حواليأييوجره002

المزارعن،صغارتوطينلمث!روعالزراعيةالاراضيمنممكنةماحة

انثاءتموبالفعل.لنباروماألعاكةا-لتظاظمشكلةصلالىوبانالي

الهفةعلىجميحهاتقتصراجايوصعهدفيالجديدةالم!وطناتمنعدد

س!!امارسالبحرش!اطىءعلىمستحمرتانب!امنكانبل،الزراعية

التجارية.الاعمالالميمصورون

تؤسسأ!تحمرةجايوسانشأهاالتيالهامةالمتوطناتبينمن

المحوسطالبحرمنالمقابلالطرفعلىكاتبل،الايتالةالجزيرةشبمافي

المدينة.ابادةب!دهحرالذي(افريقامقاطعة)قرطاجةهوقعفي

كانةمنا)يهاقدمواالافستةحواليالجديدةالمستعمرةس!نعددوقدبلغ
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يوجره.002ما!تهاالارضمنرقعةءخهملكلوخصصاياايتاانحاء

شحبهيةمنجانبفقدانعنهورجقرطاجةفياتحمرةانثاءانالا

فيرافينيكونواأالروماتعامةأناذ،رومامدينةفيجابوس

.حثوقيمتماثلوامتيازاتبحقوقالإيتالنالاعتراف

الا.طراطورياصجد1علىجايوسأدظهاالتيللاعلأحاتبالنسبةأما

المقاطعاتبتحديدوذأكأ!مناصلإلىمنحالمقاطعاتنظامتغيراميزهاف!ن

اتمبعالعرفكانإذ.-مةدناوب!دهاالقنصليةأثناء-القناصلالخصصة

وظيفةإلىانتحابهيتمأنب!دلهالتابعةالمقاطعاتلالقنهيخصصعابقأ

ي!فىءاصيرخامجلسكاناب-الهذاوفي.ذلكلاقبلالقضصلية

يرطةبأوا،صتازةالمقاطحاتباعطاثهمالقناصلمناليهوالمقربينمؤيديه

نفوذمءخاصرمنهاءأعخصرأالثيوخفقدوإذلك.ابسيهينخصومه

الدولة.في

تناوأتالتيجايوساصلاحاتتجاهالايديمكترفيال!ثيوخيقفلم

أساليبمتب!لجنا)يهضربةلت!ديدتهثوارل،الصدردهابئ،حمرافق

ظاهرهافيقئيدقد،ينالمواطوخداعالرءيصةالمزالدةعلىتحتمدخبلجثة

زيلعلىفاعتصدوا.!يرالكلالمملحاتخذهاالتيالاجراءاتجذريةعن

سثاثنيباثاءيناديقامالذيول3ول9ول9دروزوسلميهوسالمحا!ي

.ا،قاطعاتفيان!اثهامنيدلآاي!اليافياإزارعانلتوطينمت!رة

منونيعةا)حوامفقراءمنمواطنآلافزلإثةءن!طكلتسضوءب

المتوطنوناضطرحبنفي،لدولةأراصجم!معنالتويةالأجوردفع

.11(!ل!ولةأجورد!عإلىجايرسألمحاميقانونمنالمتفيدون

فهـرا،متوطناتلتأسيسدر!زوسشررعماثمتوقعهوكا(1)

.الممرحعنالحقيقيالمصحلحجراكوسز:ال
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برءوعد!الذيالمواطنةحقالايتاليينيحلفاءيقدمأنمنوبدلأ

باقتراحيتقدمشاه،لديه!كبيرةفب!ةبهفك!واجراكوسالاخوان

حصانةبمونجبهاللالتينالحلفاءيمنح.عليهالمجلسموافقةمقدمأضمنجرأةأصثد

فيجيب.حاتالقطفياطدمةأثناءأروماناالضباطتويغمننحه!م

الرومانيةالمواطنةحقوقمنحطلبباعادةالاقتراحهـذاعلىجراكىوس

أد!"بدجماومن.ايتاليافيالرومانطلفاءاللاتينوحقوقاللاتينللىعايا

بمزيدالاقتراحهذاءامةوالارستقراطونخا!ةا)صيوخمجلىيقابل

روماعلىالآنواطلفاءالايتاليوناللاتينتدفقسدبهاالضاريةالمقاومةمن

نأأي.موقفهفيجراكوسجايوسومناصرة،المطلبهـذالأبد

فيلفوزهوض-إنةالمعارضا!يالحزبلموقفتحزينأجاءتأيدم

.الانتخابات

الرومانالناضبينموافقةعلىالحصولفيالمقترحالقانوقبخفقوعندما

واهية!!جإلىصتندأقرطاجةمستوطنةالغاءعلىالشيهوخمجلىو!ر،عليه

الق!بائلمجلسدعمعلىالحمولفيجايوسيفثل،مغرضةواشاعات

الياسة-قوؤ!ومصدرالرئبيسندهاطينهذاإلىكانالذي-

اقياالاعتداء)تأزادجابوصويضطر.المحاماةوظيقةإلىانتخابهلاعادة

مةدمةالاجراءكانهذا.بهضاصصرسارفاقإلىحياتهؤ!ددأصبحت

القنصلصدقاءأصدأاصداهاقتلفيوالتيطزبيناتباعالاصطداماتبينالنثوب

الجهورية،عنالدفالحفيبرغبهتهمتذرعأالثيوخمجل!فيادر.أوبيميهوس

هـذافيجهز.المناسبةالاجراءاتلاتخاذاوييوسالقنكلبتكليف

جايوسمنكلاعتقالويحاول،واتباعموالفرساناصي!وخامنمثتر!قوة

مجلسأماما!ل!ولرفضاأنبعدفلاكوسالاراضيلجنةوعضوجراكوكط

تث-.الافانتينهضبةعلىيعتصمونوانصارهجايوسأنإلا.اصيوخا
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مناكثرضحبنهايذهب،رومامدينةاصياءفيرصاهاتدورأهليةحرب

والاجماعيالزراعيالاصلاحزعيماما.الثعبينمنرجلالافثلاثة

الانتحارعلىفضلالموتمنبدأيجدأوءندما،-صومهبهاحاطفقد/

اويم!يرسالقنصلوقام.صريعآؤلاكوسصديقهسقط،؟لإمالاسف

انفاسا!دتوه!كذ).معبدأبهالييالضحاياوكتا!تأموال!ادرة

الواحد-الرومانيةالدولةفيالاجماعيبالاصلاحقدياالذبناكوحى-الاخوبنجر

المباديءأنإلا.الرومانيةاحياسةاسرحعنأنصارهماوأزيل،الآخرتد

الاجلاليحوطهاحيةذكراكلابقيتبل،اثتتحققهاومملاعلىبهانادياالتي

الثبيين.عةوفببن

يحتبرهوا)ذي%راكوسالاخوبنأ!اباذياالنربحالفلب!د

يتعرضأتبالمرءيجدر،ع:يرةوسياسميةا-خماعيةمأساةالمؤرخون

الاخوبنأنيهريبلاوءضاعفا!ا.فماالنتيجةهذهإلىأدتالتيالملابسات

ؤ-د،امما!مماوج!تالتيالخلصةالدوافعمنالرغمعلى،جراعوس

ال!اصةلمسرحبا)لسبةؤملم(ردودنجاهليم!نلاسياسيةا-طاءارتبها

لمقاوءةفر!همااتبعهاالتيالطريقةفيتكهنالأولىفاططيئة.الرومانية

زعزعتووسائلطرقأاخ!ارواأخهماذ.اطةالارستقرالأوليغارثصيهالمعاوضة

الشيوخمجلىلاثمرافصارخبتحدىف!جاءتأصثبه،الرومافيالدستوراس

المتكتلىالمعارضةوقوةالثيوخمجاسبوطأةءنهموثحورآ.اطكومةعلى

علىمحهويتحاونوافيقربرهالقبائلمجلسإلىا،صلحونيلت!ت،فيه

خطواخهمفي4اطرعومحورال!ياسيستد!ويجعلوه.الأولالمجلىصاب

مقدرتهوؤلةوتقلقلى،المجلسهذابهحفالاصدةمحرؤتهم،رغمالاصلاحية

ولا.والرشوىالفادعلىأعضانهاتحصإءوعدم،الأءورمه(لجةعلى

رشيمتدماصراكوسجايوسخزلالقبائلمجاسانمنذلكعلىأدل

--22،
http://www.al-maktabeh.com



اقبائلامجلىيعدوأ،فياطمالتوازناضتلوبذلك.الثالثةلالرةنفسه

البدابةهذهانحكتوقد.الرومانيالثصحبكافةباسمالتكميستطيح

حزبأوالثحياطزبلواءهاحملالتيالاصلاح-رصمجرىعلىاليئة

نجقى.جراكوسالاخوبنازاحةبعدخاصةقاسيةفيسبةفاصار!اامرام"ا5

.نحلصونزسا،تنفيهذهاعلىيثرفموحدةخطةأومحبنء!اجبدوناطزب

تمانا.لقضحمهممتفهمينممونراأانة!الحوامأنعنالنظربضصتهذا

أفوغاشةالمعارضةنطاقإلىالاجتهاعيالاصلاحصرصشت-رفلذلك

وبالتالي.باللطةطامعأوزءيمأيلاسثارةرهـتأ-خغدوالتي.الي-ضة

ألفرديالحمآحهاتفيقىقيأنالدصردمنقرنبرمدمصيرهاكان

المصدوناستةادوقد.الاهليةواطربالطبهقيا!راعاايىأدىالذي

نأيربمقبهلإصلاحأيبأنوتأعدوا،اقاسيةااكجربةهذهمنالتالون

الياسي.الصلإلىبالاضافةاللازمةالقوةتدمه

الظفررغمممائلااالزيمةمننصيبهكانفقدال!يوخلمجلسبالنسبةأما

المجلىفقدفقد.الزراءيالاصلاحجماعةعلىاغضاءبا-ةقهالذيالاحمي

عنتلىوبذلك.ازضححارهلميحقعقالقوةإلىا)ةجأعتدماوكبربائه4هيت

كانوبالتالي.بقائهصوأساسيهانه-وهرتعتبرالتيالدتوريةالوسائل

نفه.إخيوخالمجلىمعاماخ!مفيالمق!نال!اشونسيقتبهاسابقةذلك

ءوقتأ،المفحولناؤذةجابوسوضهثاالتيوانينالةبفتانالمحركاحمادوكان

س!!ا.ذيهابةيالتيقرطا-4مستحمرةازالةمنإلاا)صيوخيتءنوا

تحالفازاءضعفهمنالقاعيةاك-ربةهـذهفيالثيوخمجلىتحةقوؤد

رجال!شلىنجاه"بضرةشحرمثلأ!،ال!وامصلةمعا)فرسانطبقة

علىعلاوة.حسابهاببسياسيةقوةص!تالتيالنا-ئةوالمتولينالاممال

ابرخمعؤ!قيبينالدمويالصراعرحدشةتهااتصتالتيال!بيرةا!وةا
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الجتمع،فيخاصةكانةرسانالةلط:قةأصب-،وال!وامالنبلاء:الرئييتين

الزراءيالاصلا،رصطريقعنايىو!لمتالذ!ليدورهاثحرتألنبمد

رتممنأالاخيرن!صارلاابرد-ئو.15اؤراد!الونخثالشبوا!بح

سيرفأمصتهؤلاء5بقيبلآالمحامنإفر-اناء)تةبازاحةمنا)خيوخ

012عامبحدالرومانيةالج!وريةتصدلموباءحمصار.:خا)ثرقابطا

اكثراصبرتبلالبونيةاطروب-لملالءلميهكانتمانفس.ق.م

تهوافقدللعوامبالن!ةأما.ارط!نيةوحدغافقدتعندماضحةأ

الاراضيوقطح،الج!ورىالعهد!ايةصتىالممحاسصحارثباتالامرمن

نينالقواليديه!بوا-طةأمنزدريريآءكا-بتفيما!ههـ!أنلاإ.عايهموزءتالتي

لالتوطنينحمحقانونصدرفقد.أصرىءرة-قوق!ثمتابمالتيالمتتالية

أ!مأو،صنهملراثهاالكبارالملاعونهرعوبالتالي.أرا!يهمببيع

عامبيناقحةالهالفترةفيازياتثم.ء!االرحيلعلىوةبالةاجبرو!

ا)قانوت؟وجبالزارعيةبالاراضياطماصةا!لأ!ةالا!ز118-111

أراضيتوزيع!رمذي11،أعه؟+3!اتوريوسالمحاميبالممالمحروف

جايوسوزعهاالتيالاراضيصصصتعلىالمفروضةالضريبةوبرفع.الدولة

وبذلك.لاص-ا!اماممأالاراضيذه5غدتارءينالمزصخارعلىجراعوس

كانتماإلىالقديمةالاوضاعوعادت،جراكوسالاصوبنجهودضاعت

جديد.ءننفوذ!الثيوخاستعاد؟.عليه

جراكوحطجايوسقانونعرص!مفقداإقاطعاتلابناءبةبالفأما

المواطنةحقتح!ضوعؤصبي!نوأ.واك-صفطكلادالاصمنلمزيد

ادالزراءيةالاراضيقانونمنحالأبا--تالإتينوااجمنالايتامنلىحلفاء

الحنف.طريقءنالاجديدمنالظهررالمثروع!ذايكتبل!
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مار-وسنجموبزوغجوكوولمافد3-اطرب

مثاريعصولثبالذيالداضليباليراعمض+ممينإلرومانكانبيما

الامبراطوربةحدودعلىالاوةاعتكنأ،والاجماءيالزراعيالاصلاح

اطروبتتابعأنالرومايةالجوكطعلىكانبل،الاطمئنهانالىتدعو

فيأووايليرياماكدونيا-دودعلىسواهالثافىةاك-وبضدوالدفاع

الرومافةالدولةألمجاورةاكحوبهجماتا!طرتوؤد.ايتالاثهال

الروماتتوغلمنها.الامبراطوريةسلامةلأمي!نبخطواتالفإمالى

والارفرفيوالليهضوريالالوفيشحوبلفربالألبوراءماالىثهالا

)11.كهالبيرالىالاابا،جبارثوالممتدةالجنوبيةالغالبلادالمسماةالمنطقةفي

يملالذيا)طريقولتأمينالقراصنةخطرللقضاءعلىالبالار!زرواحتلال

فقدالرومانتهددالذيالكبيراطمارأما.الايتاليةالجزيرةث:،اص!الا

عةبنوميديامملكةفيقىاعقامبث.المتوسطالمبحرجنربيمنجاء

وواثةعلىاطلاف-ببه118عام)13!ةه."اال!أميسيبساملكهاموت

زرطاجةممدكةارا!ي)افريقياءقاطحةلينومعالتيلانوميديةا!لمل!كة

والدهئلالراصلالماككانوقد.الغربفيمراكثىوبين(مابقأ

يو-عاتا)طويلةص!ولمدةوءصاعدته.لرومامخلصأصليفأقبلمن

منالمخوفالروماندفحتلدرجةؤ!اوالمزارعالمدنويثىءمملكته

.المتزايدةقوته

ءصتركينالمملكةبحموم!بالادهرباللولديهميي!-ااوصىوقد

وجرأتهرطموحهاستهرالذي!"أعول!ولأ-وغورتاالصغيرشققهابنمع

طحةمقاإلىلتحوو،(يهبورلناا)ري!نيتر!رنالياجا31حةالمفتوطقةالمتءلىطاقا11)

.م.ق219عامروماتية

جاتإلىحاربالذياكحير(1ث9-2ة.)ماسيندصاالملكخليفة(3)

طاحة.ةرضدمانالىو
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الروءافيالجيثىجانبإلىقومهوصداتمعخاضهاالتيالمحاركخلال

علىوتحرفهبالروماناحت!كهجوغورتاساعدوقد.نومانياحصارفي

علىل!شوىأفرادهاؤابل"ؤيها.وصاصةا)!ررفونقاطالارصتقراطيةالفئة

تأاطلافيلبثوءا.مه!ما)تعاهلطريقةفيالمةةلمةسياصتهصوغ

ذلكبعد،ويفاحال!باغتيالعلىفيحهل.ممهأبناءوبينبهيهينثب

مجاسمناإصاء!ة-أطاليءارإلىهـربالذي.ادهـربالطردفي

علاتالرومانيةباط!ومةالملكهذاربطتءصلومهوو؟.الثيرخ

نويديا،قاطعةع!ممةمجاور-إلىبالاضافة،والصداقةا)خحالفمنوثيقة

الاجراءاتاتخاذفيممهابنبق!جرءورتاأنإلا.الروما"صةافريقيا

افيخمجلىأمامقضت"لي!ركأواروماإلىأعوانهيرعلبات،الناجر"

.بالمالجصبهمم!أنبصد

فييرسا!الذيالثيهوخمجاسعلىاكوؤحتأثيرهللأالكانوليالف!ل

ؤكصم!ت.منجديدنوءيديا"ممل!لتفيميوسييهاويرأسهالجنة161عام

كهابنونالحوغورتاإلىالمماء-"منوالأؤ!لالغربيالقمايجنة

لي!في!نأالهاءوحجوغورتاأنإلا.!!اا)ثهـرقياق!حمأادهرليال

وبنتجة.ا-وءحديةاالمماء4كافهعلىيادةابا!-لممكانبلنال!ا

والةى4صابنأراةيجوغورتاا-تاحالطرفينبينجرتالتياكحرشات

اكجارمنءددالحصارمعاركفياشتركوقدسلميرتا.4عاصتعلىاطصحار

التدص-لاثوخامجلىدفعكا.سيرتافييقيمونكانواالذبناايينالان

مجلىأرسلهاا)قيالامح!خةتلإثوءا.ادهـربالرجاءعلىبناءالأمرفي

المدينةاقتحاملهتإحوبذلك.%وغورتاجازبإلىتنحازأنال!يوخ

الصجارمنال!ثيراطصإرءحاركفيمقطوقد.ادهـرلالوقتل113عام

هذايقاليلأنرومافي11الثسيوخمجلىبخطعأاطبعوبا.الايتاليين
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وخ!رالايتاليينالرعاياقتلموصوعأنإذ.الاكثراتبعدماطادث

111عامالرومانفيرصل.عنهالكوتيم!،قيعدأالمؤايدجوغورتا

.روماق-"مقاطحةإلىوفويلهانوميديالغزوإستياالقنصلبقيادةجفأ

الرومافيالقنصلخداعفياناجحةاوسائلهإلىيا-أجوغورتاأنإلا

وعت.معهالهلمحاطلةقائديعقد.الاصفلامعلىء"عزوباظهار.ورشوته

الروماتالقادةقبولأهلهامامعإلىسرىعندمارومافيالنقمة

ليم-لإمتهنهانب!دروماإلىهذافاشدعي.-وغورتامنللرشوات

التحقيقلجنةتصلوأ.اطلأقا:ةمعالجاريالت!قيئفيبشهادتهيدلي

أثت-اءيقاطحونهأخذواالمحامينأنإلىبالظراإتهمينتدثنتيجةإلى

ويبالغ.ءةدمآعاي!صااتفقططةوفةأالكلاممنومنحوهالثهادةادلاء

روما.ةححمدفيهـؤولكلرثوةعلىوبقدوتهبتةصهثقتهفيجوغورتا

الذيماسيفاالشوميديالامير4قريبهولهء"اف!اغتيالعلىاقاتهخلال

.بلادهبحرشبالمطالبةالبينوسالقنصلمعبالاتفاققامالذي

نوميديا.إلى-لصديدة،ؤأر-لالثوخمجاسجوغورتاا--يخافأحنق

نء901ءطماسأرتول!ن!صا.الطرفينبينجديدم!نالحوبوعادت

وزا؟خهمالرومانسراحاطلاقجوءورتايقبهلوأ.الرومافيالجي!هزيمة

وقد.روماوبينبينه،صقدف،لفويقبلوابثحرعيتهيعترفواأنرمدإلا

ولعبت،جنودهب!ضخيانةعنالثاثنةالروءافيالجيقهزيمةن!ت

اليوخمجلىفعهد.اظةراهذاإلىالوصولفيالبهيردورهاالرشوة

ءن!-3أدبنالذبنالمرتثينبمحاكةوطالب.المعقودةالاتفاقيةرفضإلى

مذبر!بطلاورحميوساقت!لارأ-3وعلى،الابقينالقناصلمنعدد

بقيادةا!أءالااولا3متل!سالفملإلىروماوعهدت.الايختينهضبة

3!ولاثا9ماريوسالضابطينمحهاصطربوؤد.نويدياعلىجد!دمناطلة
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متل!سوا-ءظاع.ال!ارقينا!صيانوسنشبيرجنودمنوهماوروتلوس

جوغور-،يجإرأننويدياموارداتدميرىالجرئةوخطتهوقىاهتهبحزمه

حر!زاما،رغمفييهزمهأناستهطاعصق.وجههمنحا!الازعلى

واضطر.الأ!-يرةاطربمرا-لفي!وغورتااتبحهاالتيالعصابات

يعيدوأنومعداتهأسلرخهعنيتنازلوأنباهظةغرامةيدفعأنجوغورتا

نفسهبلمأنرفض4ولكف.الرومانالجنو؟منايىانحازمن

لالنت!رفي.

علىفهو.الطويلةاطروبهـذهخلالهماريوسالضابطنجملمع

.الفرسانمنمنامرةينحدركانمتللوك!الارستقراطيقائدهمنالست!

ق.م115-911بينالواقعةالفترهفيكاخيرةمناصبعلىتقلبوقد

اطلافدبوقد.لاسباياآوحا،القضائةواطايهة،المحاماةء!ا

لمنص-4نفلترشبحروماإلىالحودةأرادعندماتلرسولنبينه

حيث،بالذهابلهلماحأخيرأاضطرولكنهالأخير.فحارضهالقنصلية

واكحبيينالفرسانطبقةدعمعلىبالاستناد801لحامقنصلآهناكان!تخب

ا)يهالنوميديةاقىقيادةنقلإلىرومافيوجودءخل!لو-دى.لى

نصراحرازعنقا:دهاء!ىزلدؤولينبنأنبعد.متللوسمنبدلأ

بناءأرادمالهوتم.اط!ةأء-دإطالةفيورغبته%وءورتاعلىصاسم

701.عامنوميديامقاطعةوحمالقادةواستلمالقبائلمجلىتصويتعلى

نجلىوقد.عايهاالحاعببمنهتمل!سيحتفظالثوخمجل!أنإلا

كلورغم.الاستقراطيناك!-نينماريوسانتخاب!يةفيالصرا!

جوغورتاعلىالقبضا-تطاعتهعنماريوسأطلمقهاالتيوالتصريحاتالوعود

باسهلء+تهتكنلم،،صتلملوستصرفتحتكاذتالتيإبنصفالقوة

موقفهلدعمالفرصةازتهزجرءورتاأنإذ.سلفهميمةمنباسرعولا
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وارغم.(مراكق)موريتافباملكبوكوسحمهمعبالضحالف

اتباعوعلى،الجزائريةابالفيالعصاباتصرب!وضعلىماربوس

نصكنوأ.يدهفيتقعاكيالمدنوتدميراحراقفي!ملفهساسه

كورن!ليوساطازنممنماعده5عندماإلاجوغورتاعلىالنصراصرازمن

يآصراتفاقأعقدبث.بوكوسالملككرم!إلىمنالتسلل3ة))ول-وللا

جوغورتاوب!سليم.إلرومانإلىجوغورتاليمبضبموجهالملكتعهدم!4

اقياثمابىعنوكةتروماجهودا-خنفذتضروسحربتذ!هي

الأولىبالدربةاطربذه5أدتوقد.ا)رومانيالحمنظامتتور

الدولةبمصيروتلاءبه3رجالهنحازيوإظهارالثيرخمجلىأفحافإلى

والفرصاتالثبنلداميين-م!ت؟.اطاصةمصا!م-لجيلفي

وتحدي!كم.الثوخوجهفيبالرقوف

.افريقبابمقاطعةء!االثرقيالقماطقففدنويدياكلكةأما

علىبوكوسلاللكم!فأةمرري!تانياكل!ءإلىالمتقيالقعموأضف

موعبؤجماجوغورتاليحرءت501ءإمروماإلىماربوسوعاد.خدماته

أروماتمبذلك.خةالمدصجنؤيحتفهالنوميديالملكيلةىثم.ظفره

حىليهبميامنتمتدنفوذهـامناطقوأصب!تريبأ.تةازربةياثهالياصضاع

إ(ءيداالمتر-طا):-رعلىالمط!ةالافريقيالاصلمدنثعت.الجزافى

.الرومانوا،--جمربنالتجارلاصتمارء!يأ

الع!امبرية،-اطروب

الأفقفيحامصئشوغورتافدا!اروبتيهاماربرك!ب!دلم

بربرية.ثرروببماقامتجارفةءزوةش!لفيايتاليايهدد%ديدخطر

15يقود113عاماورباأواسصمنالجرمانيةالثعوبهذهقبائلاندف!ت

اخالب.1علىالكلتيةاالغةضكلمونكانواالذينوألتوتونألسمبريقبائل
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بلادمدمرةالروننهروعبرت،الالبمناطقإلىضخمةباعدادووصلت

الرومانصاولأنبعدرومالينجثينخهزمأنواستطاعت.اخالا

أراوسيوموقعةفيوذلك،الغالبلادجنوبيفيءوء!اايقافعثأ

.ونالىنوعلىولهـ"يل9أ5

ماليوس-لوالقنصكابيو!لالقتالرومانيينالقائدبنهزيمةوكانت

وقد.كانءحر!فيهانيبهالانتمارمتذبمثلهاروماتصبأفادصة

،ااحرصربحواإن!همأنةعلىقطحوهالذ!يالنذربايغاءالحبريونقام

-لاحمنالمعرصغنائموالقوا.الرومانيةواطيولبالالهسىففتكوا

امبانيانحومسجهـينتوءغلهمالمبريونوتابع.الروننهرفيوأموالوعتاد

جمهم.الهزيمةالحقتافر؟-فاليوفياسبافبفيالمحليةالقبائلولكن

إلىوالتوتوتالمبريبنبحضتقدمبيما،ايتاليانحومعظمهمفانجه

مريع.بذعرالرومانويصالا.الغربمنايتاليا)يهاجمواالغالجنوب

القائدفحزلوا.الغزاةوجهفيتقفمتوفرةقوةكللجعفألصرعوا

ماريرسالقنحلإلالهممنقذأيجدواوأ.اطيانةلي!ه"وصاكوهكايو

قائدأالجيوشفعينوهلمانيةمرةاقنصل!يةانتخابهأعيدالذيجوغورتاقاهر

دحراسشطاعحتىالأخرىتلوسنةقنصلأاننخابهوتابحوا.الروءانية

وقدا.20عام(البروفانىفي)ايكىمديثةقر!التوتونقبائل

رجالأالوتونبهاواشترك.الأركن!رضفةعلىالةاصلمةالمحر!جرت

وعةول.الرومانالفرسانهجماتأمامءنهمالقتلىآلافوسقطونساة

ااتةتالتوتونعلىالةفاءوبعد.ماريوسيدفيأسيرأتويتوبوخممل!3

برفىكراجتازواالذبنجوريينواكالسامبريينزحفايقافإلىماريوس

القنصلثلحيث.الوسهلإلىاندناء3فيووص!االالبجالفي

هـذافانتظر.المذكورالممرعندوايقافهمالمالتصديفيكاتولوس
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أما.فرسيللاقرب-والاماعد.معاليه3انفمالذيماربرسعودة

سلفييتوطنوهاأراضيمنحهمالرومانمنطبرافقدالامبريون

.التوتونبا!وا!همصلبمابحدعالواقديكونواوأالبو

الجيوشتلتقيم.ق101عامماريوسقنميةحمأاطاص!ةالسنةفي

سهولفيالسامبريينبجموحالو!هرمنالجنوبإلىالمرابطةالرومانية

فيصرونفىامالقتالفيالصامبريينتفافيورغم.فرشللاقربرودبن

االزيمةهذهازاء.والاسرىالضحايامنالآلافويفقدون،المعرص

مواطنهمإلىويعودوا،فينيميامنطقةفياكوغلعنألإجوريونيصدل

الغاليةالغزوةمأساةتكرارمنايتاليانجتوبهذا.سويسرافيالابقة

ماريوسفاعتإر.)9(م.قالرابعالةرنفيروماإلىوصلتالتي

.مق001عامللقنصليةالسادسةلالرةوانتخب،لايتالاومنقذأقوميابطلأ

ساتورنينوسوابوليوسق!اثيأحاكأطوصيا-رفميليوسكلمنمحهنت!ذبوا

أدىوقد.متللوسالارستقراطيللقائدبحداحهمتم!زواوالذبئمحاميأ

واعمادهالشعبيمجانبإلىانحيازهإلى!لماريوالارمتقراطيناحتقار

اللازمةالاراةجمانأمينعلىفساعدو".وجلوصياسارتورنينوسحلفائهعلى

001يمنحم.ق301عامقانونا!داروتم.نهموتوفيجنودهلم!فأة

افريقيا.فيماريرسجنودمنجنديلكل(هكتارأ66أي)يوجرا

جايوكطبةانونالصلةويحيدالقمحاسحاريحددقانونأ-إرتونينوساصدر؟

اط!متحالفوأدى.الأخيرمقتلعقبمال!ولهأوقفالذيجراصس

لالرةالقنصلإ-"منهبإلىماريوسانخخابانجاحإلىرأينا؟الثلاثة

،وصا!ببهيرةبصحوبةتمذلكلكن..مق001عامالادسة

والار-خقراطيين.ال!حبهيينأنصارلينوصدامعنفأعالالانتخابات

.001-68اجععىر)9(
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بماريعالثوخمجلسالىجلوباوصديقهسارتونينوسالهاميتقدموؤد

منطقةفيماريوسلجنودالاراضيبتأهينتقضيثحيطابعذا.تقوانين

.وماعدوتاواخاياصقليةفيء-تحمراتإخأ-لج!و.الناربولةغاليا

علىالثوخأعهاءكليلزمقمأالقانونفقراتاحدىوتفتت

تصويتبعدأيامخةخلالبالقانرنالثيرخاع!ترافعلىوينص.أداث

يفرضلانهالقانوت5-ذاافيخقاوموبالطبع.ع!الثسعب

لايقافهاخيوخابعضواقنحوا.القمأداءعناكصنعحالةفيعايهمخرائم

وتمالقانونعلىالتصويتيرمالاكأطراباتوحدثت.ا)خقضصقبموجب

المحارضة.وسحقمماريوسجنودتدضلنز-"خفبالهالقوانينعلىإتصديقا

.تنفيذهيجرأغاليايخاانثاؤهاالمقترحاد-*حراتموضوعأنإلا

لأنالمقاطهاتفيالمتحمراتتأسيرنقانهرومانةمدفيالنا-بونوقاوم

حقوقمنحماربرسباستطاعةوكان،ؤيهايقبيون-وفالرومانحلفاء

نأرفضء:دمارومامنمتللوحمطنةيتم.وقدءخهمنخارهمنإلىالمواطنة

لمجلىوء-دهعنن!صفةدماربرسأما.القانونتنمذعلىيفم

ماريوسضحفظهروبذلك.اليهمينلاداءوا-رء،-ملايةبانالث:خ

سياسيبرناءجعلىلايعتمدكانلأنه،لارتونينوصالزءامةءنوتنازله

أنجاههننمترددأكاناطةصقةوفي.ءتاريعهفرضؤياقوةاعلىيقمدمينبل

لزملائهالفرصةصتحتلذلك.والاستقراط!نال!عبيينبينالسيا-ي

التزلفعلىمصتمديناديا-صةالم!رصيقود،1ليموجلوسياسارتورنينوس

فيوالغوغائيةالحنفاسحضدامعنيتورعواوأ.اثحباوإلىا؟نودإلى

فيوتربحمصلطخهمتمديدؤبكلثمكلا!صراذ.مآربمتنفيذصبيهل

مسعاهفيصارتونينوسفنجحنفطالرجلينكلارسغوةد.مراكزم

اضفقفقدجلوصاأما990عامالثالئةلالرةالمحاماةلمنصبوانت!ب

اصطرتعنفمنراؤقهاوماالأممالهذه.الةة!لمةالىالرصولفي
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الاح!م)قانونالثيوخمجلىوأصدر.زملائهعنالانفهالإلىفاريرس

ونثبت.الابقينأصدقائهاعةالبموجبهماريرسيخول(ال!رفية

اص!حبيين.اهزيمةماريرسأ،فاستطاعالفورو-احةؤيالطرفينبينالمحر!

مجلىخرفا--دىفياعتقلوااذبن1و-ارتور؟ينوس-!جلوبوصرع

-قفمناكنزعوالقرءبدبا!ارةالمهاتجهـونرمامكأدما،ا)ثيوخ

؟صتطحلماذ.بالفلماريوسعلىبلحاطاسرةالنتجةوبهذه.الغرفة

عنفمنحماخهمءنعرزعندماأ!دقاثةمعاقصرفب-نأن

نجاههمموقفهفضهف.اطقدلهإضهرونالذبنأعدائهمعأو،غاءالغر

علىالعيونانفموبالتالي.الثبيئئهأصدز!ضدساعدمعندهـا

.والارهابالحنفا!اللايقافؤتأمريوخوالثالفرصانوانحد،أنف!م

مهق88-09روماحلفاءمعالحروبأوالاجماعية5-الحروب

لممنفاهمنمتللأسعودةعلى!9عامارومافيا)ث-بصوتعندمأ

رحكفيبالذهابموقأالسياسيادسحعنالضواريمناؤف!،!اربرسيجد

بهدوءماريوسرجلعةبتالتيالةترةتميزتوقد.الرقبلادإلى

بقيترومااجت!احتا)قيالدأخليةا!راعاتمناالرغم!ءلى.روهـافيز-ي

أما.!اوالجاورةالتابعةالث!وبباحترامتتمتعمماسكةالامبراطوربة

الظلم!زفعأنالاجتماءصينالمصلرينقوانينع!زتفقدنفهاايخاليافي

ق.م19عاموفي.أهلهاكا!لعنوالوا-باتالحقوقفياويالتىوعدم

المراطنة،حقمثكةثا،وأكلماكهمحلفيجددمنالأملدبرق

أ!موانينمثاربعببهض)1(دووؤوسليفيوسالمحاميي!فد!عندما

باضافةوالمحلفينآالمحالمثكلةوسطحلايجاد:منهاهدفالتيالمتدلة

.جراكوسلجايوسيمقاومتاثكرالذي3الانفىصاحبالمحاءيابن(9)
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الفقراء،علىالزراعيةالارافبوتوزيع،الشوفيمجلىإلىفارس003

واللاتين.الايتاليينليشملالمواطنةعقونوسبع،القمجفىم!وتحف

معارصءفىى،الاولىالثلاثةوانينالةعلىبسمولةالموافقةتمأنهومع

وجهفيلقفالمثالنادرثمملتك!لوال!عبينوالفرسانالفوخ

دروزوسقوانينرفضالفوخمجلسفاعلن.الأخيردروزوسمثروع

لقانوننحالةتهابحجةوذلك.سابقأعايهاالمرافقةتمالتيتلك،صقبهل

عدةعلىاضصويتايمنعوالذي!ديدياكاسييا!قانونهـو89.عاماصدر

لاصواتالاذعانإلادروزوسربتروجوا.وا!دمثحروعفيتقدمقوانين

منخلاصهمإلىالفرسانيطه!أذلكومع.)1"الثديدة4ا،حارص

محاولةآخرعلىقضيوبذلك.قتلىمنايىأرسلواعدء(إلاؤوانيهنه

الالية.با)طرقالحماجهزةإلىالاصلاحلادخالمدقيسياسيعايهايقدم

بانإلاالاصلاصيةدروزوسقوانينلفيهااليالمعارضةتفسيرءممنولا

فاظالاتالىالمغلقيدا!افيكلتصىكانتالرومافيالثمبطبقات

منكانوبالمقابل.عنهاالتازلتنويوأعايهاحصلتالتيبالامتيازات

صتحبأصدىالمواطنةحقلتوشعدروزسمئروعيلقىأنالطبيعي

والأومبربنواللاتينالاوقىوصكيينءداما.الايتالينلدى!يقأوتأيدأ

الرومانيةا،حتحمراتتزضءةدالتيأراكأيهمعنالتنازليريدوااالذبن

المو)طنة.حقاعطاحهمءقابل،عا!االجديدة

نءلالحدولاقناعهمحاولاالتاليةبالكلماتالشيوخمجلىدروزوسخاطب(9)

افيغير،عرا-يممنتتخذونهمالماكلأمانعأنيمكننيأ،:الا!لاحيةقوأذينهالغا.

افمتفكرواأنوبب.-زاههءدةبرديلقىالثمري!خعمنكلأنلعلميأفعللن

إلىالهدل!يؤمنالذيالقضحالطالناظمستلغونفانم131اصصدرالتيانينالقرالغيغإذا

أنفسحتكمففواأنلىبغضمؤديأتاحذروا.للاصراروا؟زاء،الححاطيخاالناس

الىومافي،:والثمرروما،ريخ،الحقعبدعادلسليمراجىح(،.اسلحت!معنمأوتترءو
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دروزوسمقل)يفوسمناكثردللإلىبحاجةالحلفاهـالايتاليونيكنا

.الم!اواةقدمعلىيعاملوملنالروماية"حاحمةح!مأنلهمليؤكد

آماالمضابتأنب!دضاصةصفوفهـمبينمقدمأتتأججالثورةكانتبل

بوبيدوسالمارصيينصثعبلزمجمسبقوف.جر)كوس!ركاعلىالقضاءبحد

الان!آولكن."جاحمةبهم)يهاجمرجالهمنلافآعثحرةسلحانسي!

صرفتهالايتاليناطلفاءحقوقلتامينيحملالثيوخمجلىبأنوصتهالتي

فئاردروزوسهـصرعبحدالايتالونتجمع.رومانحوالميرفيالاستمرارعن

بزعامةوالابولونواللوكانيون،والفستونيونايتالياأواسطفي،السأتخيرن

يثحرف،ايتالياجمهوويةالممعليهاطلقواانحادبانحالفأوصثكوأ.المارسين

قاضعثرواثنىوقنصلانعضونهسماثةمنمؤلفعثيرخمجاس4علإ

جبمالافيأ،،5ء!ولأكورفيئيوممدينةواضتاروا.منفذبئضاطبصفة

وسكوا.روماءنانفصالهموإعلنوا.الجديدةلجصهوريةعاحمةالابنيهن

وبالفعل.الاتحادصايةاءصبرتالتيايتالاالاالةصورةتحملجديدةنقودأ

وتطوقواصدقائهاروما!ددايتالياوجنوبثهالفيالثرارقوةاصجت

الثوار،فىىادابقةالساتتيةاطزوبضلافوعلى.الطرفينمنبهم

صفوففيخدمواانبعداطربيةواساليبهمالرومانخططيحرفونالجدد

المقاطحاتايتالياوفيفيالمحاركالرومانمعوخاضوا،الرومانيةالجيو-دط

بقيتفقدالجنوبيةايتالافيالاغريقيةالمدناما.ا)بونيةالحروبمنذ

صينفي.الجريةبالمراؤىءالثواواتصالبذلكلروما،!اعاقتولائهاعلى

وصول!اأمنكا،والادرياتيمالتيرافيالبحريئعلىتسيطرروماكاشت

وكلراكق.الجزاشابناءمنوخاصةمقاطعا!امنوالتعزيناتالنجدات

لفرضهاالسنينمئاتروما!لتالتيالوحدةدعرضالاهبةاالثورةوبهذه

انلواطنةحقبمنحالمتأخرةروماهـاءيتفلحوا.جديدمنالتةكك!ر
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الحودةثمريطةالثوارعلىعركأكاثم،بمديثوروااالذبنصلفا!اإلى

!يية.الثورةز!ىانفي.والولاءالطاعة%لى

حاولعندمام.ق09عاموالرومانالثواربيناطربابتدأت

تحقيقالايتاليونفاستطا!.كابانياو!!تلالاقىورياإلىالو!ولالأولون

ابولياعلىاشسفواثم.هزائممن1بهمصلمارغمالجنوبفيباهرنجاح

وسيير-اسيامنعادالذيءاريوس-ا)قنا!لادابقينروما.و!يفتولوكايا

فييفلحبوبيديوسالئرارقائدأنإلا.الرومانيةالجيوشقيادةبتولي

خلالها.صريحأسيبيويقطكبيرةهزيمةبهوينزلسي!يرالفملخداع

الثواراخفاعمسؤوليةتةىلذلك.ازيرنيا!دينةعلىالثوارويعتولي

المر!لمةهذهفيوالملاحظ.جوغورتار51ؤ،بماريوسمنوطة

والكالأسويدفعالايتالييناطلفاءلصالحيميلكاناقوىاميزانان

.الرومانظوبفي

بمنعالرومانقاماقىوريافيالحيفةاتالياأواسطمدنلانظمتفاديآ

وضحهالذي!8)ولا*عطالجيوليافيالقانرفيصدرثم.اطنةا،؟حقابنائها

المتصمراتل!فةالمواطنةصقيمضح،قهسجوليوسلوسيوسالقن!صل

وبذلك.الايحاليينثورةفيثيركأادقياطلميفةعاتواولنيةاللاتى

وس!تاللاتينإلىبالاضاة"والاقىوريينينالأومبرولاءالرومانصن

جديدقانونطريقعنجولياقانونالمجلىوسعثم.الاغريقةا،دن

الذبئالاي!اليايئل!ز"المواطنةأعطىبان،بابيريا-بلوتياقانونهو

لاعلانثهربنخلالروماإلىيتوجهواأنشريطةعا!هاالحصولثبيرغبون

رومااع!ر-افحلقةليتم98عاممترابوالقملقانرنوجاء.خضوع!م

المواطنةصقاعطى،بانالحقوقفيالايتالي"م!3االجزيرةسثبماس!نبمساواة

اللاتينوحقرقاليوخهرمنالجنوبإلىالواةحةاقليةايتالامناطقإلى
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)9(.انهراهذاثهاليالمناطقيم!نإلى

المواطنةصقمنحفيالمتتاليةروماتنازلاتتؤديأنالبديهيمن

الايتالينالحلفاءيؤرةاجلهمننشدتالذيالرئيحيالسبباضحافإلى

غداوبالتالي.المقاتلينصفوفمغا-رةإلىالثوارمنقمأيدفعوان

المعاركمنعددفيالباقيةالمقاومةجيوبانهادالرومانعلىالهلمن

القائدفتمكن.روماعنالاستقلالعلىحممواالذنالثوارؤيهااستبسل

القنصلواش،ايتالياجنوبفيمقاوصخهمضربمنصللاكورنييوس

ويم!كن.ثائيآوحلفاغ3المارسيونلهاستسلمبانالثمالفيالقتالبوميوس

ايتالا.فيالحربيةللاممال!اية.مق88عاماعتار

وحقوقالماواةعلىيحص!المالايتاليناطلفاءانيتضوه!ذا

اثبتتوقد.وجههافياللاحرفصواأنبعدإلارومامنإواطنةا

النهائيقلالالاتطابعلىيصروااالايتاليينأنالاجماعيةالحروبنماية

تدركاصبحتروماأنمنالرغممعها.وعلىالقاءضلواةبلروماعن

معظمصاهـةلاستحالةبالنظروذلك،حقأتعدأ،المواطنة5بان

خطرلدرءاللازمةالتحفظاتفانهاتتخذ.رومامدينةمجالىالايتاليينفيالمواطنين

الذبنالجددالمواطنينتسجلعندما،المدينةمجالىعلىصلفاثهاسيادة

اطةخلافمحدفىةقبائلثمانيةضنيومأالتينوريلىخلالبطلبتقدموا

رومااأنوبما)3(.يهوتمنآخربذلكفيكونوا.الابقةشبيلةوالثلاثن

افضليةالمواطنةحقيغدولذلك.المواطنينلتمثيلآخرنظامأيتتدع

،المقاطحاتفيكتازةومعامك،روماحمايةالابهالالتتحينتوفرلا

عامحتىخلافموضحعالالبوجبالالبوبشنهرالىا!حةالمنطقةوضعبقي(9)

.94

الاجماعية،الطبقاتبحسبألا!لف!يجريالمئويةا؟هيةفيالتصحويت2(كان)

.911عىأعلأهراجع.للت!ويتالدنياللطبقاتالفرصةتتاحماونادرأ
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الاجمايمةا!اروبنتائجتهقيحالعلىكل.القوحاتمغانممنونصيبا

الرومانيةالدولةمجتمعإلىالمدينة-دولةمجمتمعمنالانتقالفيحانهاعاملأ

وقوانينبلديةفثمهـانظمة.ببصةثمؤبلمناكثرافرادهاشنهيرالتي

أللات!ينية.االفةهيمثزصلغةويتكلمون،موحدة

مءق85-98الاولىالميزاداتيهواطرب6-سوللا

إلىماريوسيهارتةىالذياطريقاجوغورتاضدالحربكات؟

المجالفتحتالاجمايمةاطربفان،الرو!انيةالدولةفيمرموقمنصب

كفا،ةعنالقائدهـذاكثففقد.والثهرةلاخبو!سوللامساءدهأمام

اخىةحصينما"وخاص.بوكوسمعاتفاقهمنذكتازةوسياسيةعكرية

السابقرئيسهمنعايهمالانتصاراتوانتز!الجنوبفيالايتاليينالثوار

منصبإلىبانتخابه88عامجهودهت!فىءأنغريبآثءنفلم.ماريوس

ابرتالجلادماكباناكسقمنالانجاءتصلالاثناههذهوفي.القنصلية

تدظتمننفذصبرهؤدأالاأع،،4،3"أ3(اويباتور)ادسا)مثراداتى

وإعلاتالابجيأا)ماغزوإلىدفعهماوهذا.عل!الرومانوهبمت

بالملكالغربنحوتقدمهخلالميثواداتسفاصطدم.روماعلىاطرب

الاناضولمنالغربيانلفيالواقعةتلجنيامملكةملكنيكوميديس

اطاضعةالمناطقفيالاخريقحرضثم.(برغامون)اشامقاطحةواجتاح

يثراداتىبأنيقال1(.و)الروءافيالاستغلالمنوالتررالثورةعلىلروما

الصضرىاسيافيالمقييناروماناالتجارافناءعلىالمنطقةاهاليحرض

رومافي.الفثماينواحديومفيؤ!ك

آسياعلىثورتهتقتصرلمالذييثراداضفيطرروء-اثحرت

اسيامقاطحةاموالجبار،فيالفرسانيدأطلققدغراكوسجايوس)1(كان

022صرأجع
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إلى:رروبهاودفعت.ائيناحماوعاصاليونانبلادثهلتبلالصغرى

ثورةلمقاومةاكوجهالجيقبقادةسوللاتكلفت.لوا!اتحتالانظم

فتحيق15روءدينةفيتنثبالأهيةاطربألفإلا.الونتملك

اطامحينامحريينال!القادةبالنبةكانتالصغرىآشاعلىفالمحة.شره

ماريوكطيثعرأنرويالطبومن.وفيرةومصانمسثهرةلتفيئوسميلى

.يضراداضبكأبدو/4!فالذيالسابقماعدهمنبالغيرةالعجرز

تأتأكدواالذبن،الم!ىهذافيالفرسانشأيدماريوسلقىوقد

ماربرسحزبوتوصل.ضد!افيوخلجلىقويأز!يرأعيكونسوللا

يوسصوبيالمحاميماريوسحيفتقرببانلاحهلمةسوللاقيادةمقاو!4إلى

المواطنينتجيلضرورةعلىينص!!قانونبمثصروعالاشالابئمندوفوس

الة:-ائلصنالاجماعيةاطروببنتيجةالموإطنةحقاكتبواالذي

نحوالمتجهةاطلةفادةي!طيالثافيالقانونأما.متاويةبصورةالرومانية

.ساريوصإلىا)صرق

منروفوسالمحاءباختارعندماوالارهابالحنفأممالوقامت

القناصلءعلىالقانونينفرضبوا-طخ!ملهوتم.لهخاصأحرسأرساناةا

خارجهاالمرابطة4قطحازإلىألانفمامرومامدينةيغادرسوللايكدوأ

بدلأدصلةقائدآماريوسغريمهين!بالذيالقراربصدورءلممحتى

روماإلىبالتوجهلةواتهالأءري!طيبليخابهلايطوللذلك.ءنه

أما.)1/خمايرةصابقةهـذاليحملىويرتكبغرةحينعلىإدينةافيأخذ

تسدؤواتع!بممنت!كنأإذبالارتباكف!ابماريوسحزب

-زببهزيمةانتمتروماصدينةأبوابعلىمحرص-وللا.ودارتيقعلىالمار

هنوابنهءاريوسينجوأ.روفوعا!سولبيوسالمحاميوقتلماريرس

روما.خةءتفواطةهأخاغيرللأءضدماسوبمط!الفوخمجلىضحباط:فار(9)
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.اافريقىإلىوفرا،بهيرةر!حوبةإلاانمتصربنتجضةفيالوقوع

أ!درهاالتيالقوانينفألغىالقانرن.علىخارجيهتالحر!زكلإءسوللااعتبر

ومما.الثيوخمجلىدعمءركزء!اقصدجديدةتغيراتفرض،ثمروفوس

لاقصاءوجماعتهمار!يوكطا)يهاا)تجأالتيالضوغائيةالأ-اليبأنةببلار

الاضيردفحتوالأرقاءالايتاليناعدة؟الحاحمةفياللطةوانتزاعسوالا

با"ىءح!ابعلىوذلكبمصالحمحهطميموربطت.الاشقراطيينصفإلى

مجلىبموافقةالقوانينا!!اراقرارسوللافربط.الدستر-رياطح

أوائلفيحملىرأسعلىسارثم.الجال!الثحبميةةلىتةد؟ثاقبلالثوخ

وكانت.ميثراداتىالملكلمحارلي-4ءصج!أ-ابققنملبصة-874عام

سوللا3رشرالذثالقناصللان.ءثابالهربأثبهلددينةمغادرته

القنصا!بالقنصيةفازبل.الانتخاباتفييضجحواأالحامذلكلقنصلية

المذاتااوكافيوسع:رنيليوس!لوالقتماريوسصا،يق،+ولأ!(سدا

محاكق.وطلبلمهاش"قنصلت"ارتهاءفرعةازتهزا

م!تحديأالغوغاف،!ار!حطحزبسيا-ت"اتاعإلىسياالقنص!عاد

كلقبلفرغب.اوكتايوسالقنصلوممثل!3اطواصطبة-."بذلل!

)!ه-الابقةروووس-وليوسالهاميقوانينفر!سااعادةثميء

القوانينعلىالضصويتفييةضلسينهاالقنصلأنإلا.الايتاليبنتأبد

وتءمحن.مماريرسبيماخهمومن،روماإلىيينالمنةاهـادةطلبوفي

مساحةاصطداماتبحدمنصبه!ناقالتمناو!تافيوسزبلحه

رجل.آلافعسرةمنأكثرصب!اذهبينالفريةأفاربيندارت

فيالمرابطالرومافاابيشإلىيلتبىءبلبا!ز؟ءلايقغس!ناأنإلا

الاثخاءهذهوفي.اللاحيحملونمازالواالذبئا-امنتيناوإلىكامبانيا

افىرربنالارقاهمنجمحهالذيبجي!ثهوينفمايتالياإلىماريوسيعود
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كية.المدينةوطوقاروء-انحوينمت!3صيناصديقهإلىاتروربافي

4المدفعنل!دفاعوالار-تقراطينالثيرخمجلىج!ودلاتفلحوعندما

-وللاقوانينوزارزى.فحلأبهويحترفصيناءفاوض"إلىالمجل!وفطر

،توةالمدينةدخلقد"اريرحمطوكان.ماريوسأةجمابيماخهاومنالابقة

منف!تالارستقراطةالمحارضةوتصفيةالدماءسةكأكمالوليدأت

الار-خقراط-ونالفادةواكأطو.او!تافيوسا)قنصلض!اباهاأوائل

اإذبحةهـذه4ء-إليررعنءاريرسيوقفوأ.للازتحاروكاتولى*سميرولا

ماريرشانتخابأء-ب86ا&خةوفي.-لجناالةفلزددلالاالرهيبة

ذإالدمويظفره2ثارلجقطفلايم!القدرل!قاصابعةاالارةقنصلأ

فالريوسواذخب.عاء-أبررونا)حهرمنولهأيامعدةبعديموت

له.خلةأفلاكوس

:وميثراداشسوللابين7-اطرب

ؤهرارةفيي!عروكانالثوارلمحاربةاليونانبلادإلى-والملأابحر

.وكال!روهاإلىا)حودةطريقلهشفتحلمة21هذهفيظفرهبأننفسه

وبميتمينياوؤريبا!باثوباعلىغيابهفيا-تولىقدميثراداض

ثم.هناكالمة-هـينباإواطنيهتوفتل!آ-اومقاطعةالبوسفوروكل!ة

4ثب+وتوغاتاير-4بحرمناإفإبل11ءاطكاءإلىبثرإداتىانتةط

وؤجما.رودوس-زيرةحصوإرعلىر"ة-4ثاءسليفيماعدونياليلملأدفي

ارف-لمروسطردمنويتم!ناليرنانالىسوالايصلزة-4العام

.و!رةغااثيناة"مدالىاجرواقىالذبن،!ا.ميثرادازسقوادوأررصتون

رومامناعدةءأيتلقيودوممااطاصةقواهعلىمصتمدآ-وللاميبورنم

وعلىالروءيةالاغريقيالرطاعاحمةعلى87يف!هفيالحصارليلقي

ا!منمنء-امقرابةادينةاعلىالمضروبالحصارويستمر.ءرذ!ها
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الجيشجهودأتالامدتتم.عنالدفاعفيالاثينيونخلالهيتبسل

يتمكنوعندها.بالفثلتوءء!ااطصارلفكميثراداتىأرصلالذي

ويذبحون،أمرهعلىبناءجنودهفيتىحهاائيناأصوارعبرالنفودمنسوللا

.الدمارمنالعامةمنثآتهاعنيعفونل!نهمكتاكاتهموينبهونأهلها

قواتهكليجمعحيثالبحرطريقكلتقواتهمعفيت--ارفلملأوسأما

أية.الروماالقواتمنا-اراشعدادأثوتافي

-يرونهفياتموقعةالمعركاوجرتعدوهقوىفىر*قا-سوللااصرح

التامالنصرفرزاناكظمةالقيلىسوللاؤواتؤاستطاءت4،أح!!+راحح

الفوال!صرينالمائةأعدادهاقاربتا)يمءيثراثاضالملكقواتعلى

أرستهالذيالروءافيالجيقالي:نانإلىبصلالاثناءهـذهوفي.جندي

ثخجنبوليم.اضويثرافيصوللالمحاربةفلاكوسا)قنصلبقجادةروما

ما!وياعربالتو!با:رصللاورين4بتء-لمحصراعتوبفلاكوس

وثء-بالا!ا)بورتملكبم!إربةينةردليمالاناضولنحووتزايها

الجيقليظبلاليونانبلادفيوحيدأسوالافيقى.والغنائمأظفرا*سف

عند،ئوتيافيجرتمحركافيوبتم!نضدهءدوهارسلالذيا؟ديد

عدو!.قواتدحرمنار-ومينوس

الملكتطللمتابحةالاصويالبرإلىاطالانتقامنسوللاتم!نلم

يرصللذلك،ا:*هـالايرياعلىباسطولهإ-يطركانالأخ!ولأنالثاو

وهزمالابجيالبحرالىبهعا-إسطوللجعالثرقإلىلوكولوسخازنهسوللا

وتليئهااعدلت!ثرضجفأنتملكالبوموقفغداوبالتالي.ادازسيثرا-طولبه

بانواسثحريقغرلااشقراطيبنلارانإوخاصة،بهمحلب!دءاتهنهسعنيقلاغرا

يثراداثرحمفت4متأكثرالرومافيالحمصرتم!!ونمركزم

--24،
http://www.al-maktabeh.com



البحراجتازسوللاأن؟.عايهممواطتيهممنالدنياالطبقاتحرضالذي

انتزاحمنتمكنفانهفلاكوسالقنصلأما.الأصيويالبرعلىبقواتهوقىل

ا!لفوضلهدبرهامؤامرةنتيجةجنودهيدعلىيصرعلكنه،بيتينيا

فلاكوستفاماصمالفرصةاتزاوبذلك.موتهبعدالقادةيستلمالذيفيمإريا

يثراداسدحراصظاعثم.الوجردمناكءيان--(بعلىوصوألا

.م.ق86عامبرغامونءدينةم!نالجنوبإلىببنهمان!بتمحركافي

-وللابسعروماعدوعلىالنهافيالظفرفيمبرياانتزاعاحمالنجاه

يثراداتىمعمنفرد!احبعقدوذلك،4ءصاطفيهيضنحللاتخاذ

ومقاطحةوبهتيذابهادويهاتلميمباعادةبموجهالاخيريتحهد85عام

سفينةثمانينعنويتنازلنالنتالفيدرهاةغرامةيدفعوان.آسيا

وزحودا)حلاقاتصليهمةلمكته؟هـثمراداضيحتفظذلكمقابل.اسطولهمن

الرومانالمواطنينإلافأما.لا-ربالابقو!حهاإلىروهاوبينبينه

سوللاأنإلا.أمرم-وللاتنالمىؤقدمارواص3مي!ثرأداتسأزهقالذبن

الصغرىاصياءدنيحاة-أنروماإلىا*ودةااستحجاله3رخينىلم

التهقىوعندما.)1(تالتتعثربئ")فبلغتغراماتمنهافيبتزالعاصة

فانضمواعليهجنودهؤألبامضطاعليدبامقاطحةفيفيهمإريا!يشعوللا

فحملاليونانعبربالحودة-وللاالهصعثم.للانخرارفيمبرياواضطراليه

اطرابرافقوؤ-د.وابيداوروسودلفيأوليبيامحابدكنوزممه

اطسما!زافدحاليونانيةبالمدتوقىلتسوللاجيوشضطواتوالدمار

والبثرية.ا!لادية

بفواثدلاس-داذ!االمدنأهالىاضطرسوريةليرة69ءايونحواليبلغتأ!)

.الىومانالمرابينءنفا-ثة

-5،2-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سوالا:وديكل،ؤوويةالاهليةالجرب8-

وبانالرلجنودتعلقاقاكسطربفيابتطيجةنهرتالتيئلةالهاالثرواتكنت

لىلآايتطيعنهفالالمثانادربظفرمهه-4نهىأقدوأما.لهلاخلاء!واللا-وئدلمبقا

وسفكواينةبا،دغاؤمخوعاثلذبئااص!حبيينمنالحمامزماالجعتلمرومالىإالعودة

لالرةانتخابهأعيدالذي-يناإق!!لاأدركوقد.يخابهخلالأهلهادماء

سوللاعلىبحودةعامةوال!عبميينماربوسحزبينتظرالذيالحطرالئالثة

والتأهبالجيوشلجعفبادر.بالاموالمئرعةوخزينةظافرجيثىرأس

علىيلاؤيهبانايتا)ياإلىسوللاوصولتقرأنأرادبل.-وللاالقاء

صفوفدينتذصبا)فتنةأتالا.الادرياتيمالب!رمنالمقابلا)طرف

عا+لىعلىصوإلاحإمراعامهمةوتبقىثمننا!ا.حياتهسينافدفعقوا-4

لينا.خلفجديدزيلاتخابيتر:بالذيكاوبوالقنصل

محهالمفاوضاتبدأبلسوللاوصولبالمثلال!يوخمجلسينتهظرلم

يحرفكاتالذيالاخيرفاصر.جديدةأهليةحر!نجنبفيأملآ

والتعويضالمنفمييهتاعادةعلى،معر3باكحاونخقولاافيوخضحف

ذاكخلالفي.طثر!اقدمماريوسكانالتيأموا!معن4وعلإءإجهم

سيبيوهماجديدينقنصلبناتخابوتم،كاربرالقخصل-3مدةاجخ!ت

وتابحواسول!ضدلهماداميينتأييدعلىالثلاثةفاءخمد.ونوربانوس

برذرمسيرهخوتاربرنديزيفي-وللاقىل.أياالخافيلجابهتهاست!داداخ!م

حصلوااليا"خيازاتهماحترامعلىالايتا)يينتطصينتب!أسياسةالثممالنحو

ورغم.)1(زجاههم3مخاوؤأح!دىهروفوسالمحاءجماقوانين؟و-بعايما

فيواسثتركوااشربيينتأييدمعلىوالاقىوربرنامتيرن11حافظذلك

.134صاءلاهراجع(1)
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اشطا!-ثكامبانياءخطقةإلى-وللانةت.فيساوةصةوز!معنالدفاع

المفاوضاتالآخرالقنصلبدأوعندما.نوربانوسالقنصلجيقهزيمة

عددمنا)-"انفمالذيسوللاصإنبالىوانحازتقواز"عنهتخلتءمه

أ؟-اكيالفاهـلةالمحركا)ما.برصيكأاوسؤي!3؟االارشقراط-ين

أل!كويئلوابةمعركاوهيرومامدينةأبوابعلىجرتفقدالقائمالصر)ع

هعازدفعواالذبئادامنتيينجموعدصرفيصوألانجععندماالدموية

أخاليوبا.قبضتهمنالانتزاع!رومامدينةنحوماريوسحزبفلول

ابنا)يهااتجأاالتيبرينيستءدينةوخاصةاقىوريافيمعاقلهمسقطت

ر!5فقدكاربوأهاسا-لريبووتمرقمةفيالأولىهـزيمتهعقب!اريوس

وانحازتثارتالتيالمدنكافةمتناهةصوللابقسوةوعاؤ-.افريقياإلى

إصلاحكليةفيييدأروماعلىدكاتورأنفطعينثم.خصومهإلى

.ارؤآهالذيا!طص-ب3)حا!ول"!!!أولهحأا3اولص!لا!،4الدولة

-مو!4علىالقضاءرهيبةحملىبتنةيذروءافياكالهسوللاباثص

اقيهتبيضاءاتلوحامنقوائمعايهمفيالمغضوبأحماهأدرجة.4ومحارف

خارجأايحتبرالقائمةفياحمهجاءمنكلأنذلكومحنى.الفورومفي

ا)صصعبهيبنأحماءالقوائمت!ملوأ.الم!ؤأةقاتلىقوبت!،القانونعلى

بحاجةكانلأن-وللاأيفاالاغنياءزخاوأتبلفحبالقدماءءاريوسوانصار

جنديالفوعثربنماثةتوطينيؤمنليم،وللاراضيلالالشديدة

وردتالذبنالفرسال!عددفباخ.خدمانهمعلىو)ي!ث!بم"*4حاربوا

الثيوخمنأربحينوحواليرجلو-كايةالفصوللاقواثمفيأس!اؤم

.)9(عبيدمو-ررصوللااثصرافقىتالحلنيةبالمزاداتكتدكاتهمبيحت

فيوالفاهاالهبرمئفاض-بم+!مارلوسعدوهرفاةسوللااننفام)1(ثهل

الآنيو.خهر
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منعلىا)ثميبنمنقامجةالاف-ولالامذابحتقتصرأحالكلعلى

التيالىحيدةا)!رثةارهابكانوما.فقطالقوائمفياس!ؤمور!ت

باعداءالماشفيسمهماريوسجايوساتاذ،المدنةبابناءنزلت

ك!نقتلهمفتم،روء!مناز--ابهقبيلالمعتدلينالثيرخمنبيينالة

.الثوخمجلى

قانون=ببمر83عامأواخرفي-تممتانورأسوللاتحيينتمتةدم؟

يدرهفيوضحتالتيالمطلقةادلمطةبموجبفا-ةطاع.محدودةغيرولمدةخاص

مجلىفيكثلةالد؟لة!ءؤرضيجدانالملوكسلطةمائاثوالتي

مملمياتهرافقتالتيوا)*خفا)خهباسالوإن.ضاصةئابتةص!كومةوفيالثيرخ

يديهمنسيفلتالامورزمامأناليهضيلأمرها.وحيمااستفحلقدالانضقامية

أخيرأ.!ديقأوعدوبيهطتمييزدونيبطق،يرصملاإفانإكانقلب

وبقاياإخحب!ناشافةاستأصلأنب!!المقاومةعلىالقضاءمنتمكن

.!اريوسصزب

عياتخلالأعظثهمنال!خيرفقدالشوخمجلىأناإبالنظر

تعزينإلىسوالابادر،رومامدينةصرحعلىجرتالتيالكروالفر

003حواليأفرادهاعددبلغاليهجديدةءخاصربادخالالمجلىهذا

أغنيطءومنايدوهالذبنالفرسانطقةمنمايظنعلىاضتيرواعضو

وأعاد.عضوصمائةإلىالآنالمجلىأعفاءعددفوصل.الايتاليين

.المفقودةصلطاتهحعس!سا9شااع+،5ح!أكررنيلياقوانينجموعةبموجبلمحلى

بهورةالشوخمجاسإلى-ابالاتالعثحرفياطزانباهـكانوأصبح

التياثيوخامجلىعلىالاشرافسلو"المراؤحونفقدوبذلك.آلة
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افيخ.مجاسالىالجددالأعضاءقبولفييمارسو!ااطينذلثاصقكانوا

.كف.غيريكونة-دعضوأياقماءصلطةمنأيضأحرمهم؟

القنملانتحابباعادةوحمح،*ءطا!ول+ة13اناليىقانونأجاءوأعاد

القضائيوناط!مأما.صبالمتهذاضةلمهعلىصواتعثرمروربعد

بثصةالرومانيةالمقاطحاتعددوحدد.ح!مثمانيةإلىعددلمفزاد

وفيلك()1(،الالبجنويى)ايتاليائهالهمقاطحةزصسك!يلأثناءمقاطحات

ادخةفترةاز!اءبصدمبائصرةيعينونالمانيةوالح!ما)قنصلانأصبع

صوالاولمابر.أ!رى-خةهدةالمقاطحاتلادارةرومافيحكمهممن

للقناصلالخمصةلالقاطعاتالمجاستحديدفيجراكوسقاعدةاتباععلى

القياداتممارسةبحقالسابقونالقناصلوتمتع.القناصلانتخابقبل

أدفىبقتبهاتمتعواالتيالامبريومسلطةأنإلا،ايتالاضارجال!ءرية

.آمحاسبعةإلىالدائمة312عدداوزيد.روءامدينةقناصلامبريوممن

استخداهـ4الآناقتمرفقدالمحامونبهيضمتعالذيالنقضحقأءا

للأحامبنيحقبعدولم.الماعدةصقلمدأوفقأالا-ضاصعنلدفاح

يوافقأنقبلالش!بعلىيرغبونهااكياقوانيناثاريعيحرصواأن

ال!اشةالمناعبشغلشالمحامينحرم؟.الثوخمجل!عايها

أصبحتوبذلك.اهاةاصلفترةب!هـانتهاءسنواتعثرلمدةالأخرى

كارسةحقسوللاباعادة.الطامحينمنؤيهامرغوبغيرالمحاماةوظيفة

جراكوحطقانوني!ون!!هاالفرسانوصرمانللثيريخالمحلفايئأكال

بالقمح.المواطنينقئويدعادةالئ؟)2(الوجودمنةدزال

دينيا،سا.صقيية:يلي؟سوللاعهدفيألىومانيةالمقاطلمحاتأصبحت)1(

بونبه،النارالغال،آسيا،افريقيا،ماكدونيا،والداخليةاداحلية،اسبانياكورسبكا

.4الشمالياياليا،!لميكيا

.022صأعلاهراجع3()
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فيالدولةمؤ--(تفيا)صعيللهتخيلضربهفي-وألملأةتءسأ

فيوالامف-إزاتاللطاتشكيزفيامعانأنجاوزهرل،المحاءثن-خص

الذبنإلاثخاصاخف-إر-قالمئويةالجعيةمنفانتزع،الثيوخرد

وفرض،الث!يوخلمجاسوأعطاهـاأ!ممريةاالامبريوم-لمط-4ستولون

لل!محية.تقدمالتيالقوانينمثاررحعلىا)صيوخمجاسموالة"

ود-صورها،ادولةاأجهزةقي4اعلاحازتنفميذفيمنهمكأسوالإكانبيما

المقاوكل-4جوبآخرعلىالةضاءءثمةبوصيا)ض!اباضارطاءخه!ل

و-يما.عايهمءرموقةانت!اراتوأحرز.وافريقياصقياحةفيالثجية

فال!بالاتلهحالعطعلىأءساؤريقيافيم!-صهمنالجددالقائدعاد

نأرغم،الآخرفيوالقناصلالقادةغرارعلى،رومامدينةفيبظفره

-ةوفيةأيبحديثغلولمعامأوعثربناطسةتجاوزأآنذ)كسنه

خوفآومفاومةتمخبهدطلبهءلىيرافقأنمحوللاواضطر.الدولةفي

لبوصيوتم.)9(جديدة"أهابصربنارزثملقدفتنةنثربمن

لةبسوالاعليههوخلع.م.ق76ءامشتاهفيظفره؟وعبالا-لمفال

له.تكريمأ"إءجميرا"بوصي

ح!كط:و!ايةسوللاآوريةدي!كتا9-تائج

فلاالرومافيا)ضاربخفيالةذةسوللاسض!يةعلى!رحأنأردناإذا

وجدتالذيالاطاركناست!رضتا15ذاإلاإذلكإلىؤملأنيم!ن

نف!طوجد!ممريقائدءن4الاجماباطروبط-!تفلةد.4ف

مؤساتهتداءيومزقهالطبكيةاليراعاتاخ!ممتهمجتحخضعمفييبرز

ا)فرصةيفلتأتالثديدطموحهلهب!حفم.خهاوتةاطكومية

لي!ذر"ا-أئورةااتبالحبارلسوللاضديدهالمناصبة"ذهفيبوصيعنيذكر6()

."المساءضعبادمنأكشءبادألثسىالصمباحأنوليح!،منيللاصو
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المتصارعبنا)فررقينأحىدإلىين!طزأنإلاعاصهكانوما.ا)صاكأة

بالمللي!حروعندما.المعاديافريقابعناصرقوةبكلي!بطقأنوبالتالي

نأسوللاأز:تأةحلوبا.اطياةبملاذلمينحياياسةا)مسرحمنطص!ب

منا)نقيه!!علىف!و.صمياصيةمضثاأءكرعسكريةعةريةكازتعمبقر!-4

إلىيأتأا)-ابقةاتا)صنواءصل!جمامنء-يرهأوجراكوس!ايوكط

ال!ممريةوالقوةل15اباناءتقدبا!،لتاءسياسيببرنامجالحم

منال1انهـبءنيتورعوأ.لدإطةالمؤديالطريقهـيا:طشوا

ماكلسوللارتمم!طهلوذاكهذاوفوق.ل!إياتهتحقيقأوا،دنإ*اليدا

الاصلاحية.ا،صاريعت!طيليحاولعندءاوالاقتصا-يةالا-حماعيةعصره

طبةن؟صالحربطهالذيلمتقبلىتأمتأإخعبيةاباطرياتورة-ي

فمو،الثوخمجاساحياءاعا-ةمحاولةفي-وألملافثلولةد.اطواس

منعليهكانالذيالو!حالىالمجاسهـذااكلادةمنأكثرت-نأ

فيه،الاسترارعنءجزهمرارأالثوخمجلساثبتوضعوهو.تجل

.ممتاتورالدلارادةوفقأإلالات!رفونكانواوالقناصلالجلىأن؟

-وللاصخ!!فيالاداري!ارةعنكثفتفا!االدستوريةاصلاحا،ةأما

اصلاحاتهمعظمأنإذ.أصيا-ياالرجلبمقريةءقكثفهامنأكثر

سوللالحمكانوإن.-خواتعدةمنأكثرالاستمرارلهايكلبلن

حمأالرغمفعلى.اصته-في11ليالعنهسفيجاهتفقدمزايامنالةردي

الحمإلىا)حودةمنلمنعهماطفثو--بقواهبكليثحبيينمحاربق

إلاجمايمة،اطروبئجنتاتجاهلنرادلاإ-تطيع،والابادةالارهاببككوصائل

جزيرةشبهاستفادتوقد.المواطنةبحقوقللايتاليينللاعترافويضطر

سادتاكيالمدنازظمةوحدةومن،البلديالتنظيمانتثارمنايتالا

الوحدةتعميموفيايتالا"رومنة"فيصامالذيالامر،ء!دهفي
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واللوكانيين،والاقىوريينبالامنتييناخديدابطهأنإلا.الايتالية

هؤلاءق!بفيخلفوم!فأتهمجنودهلتوطينأراص!مومصادرة

ا!قةعلىمتزايدةونةهةالهافظسول!علىشديدأصقدأالمواطنين

واك-بيبنالايتاليبنج!ثدتضافرتوبالفعل.يدس!ااكيالارستقراطة

ينحبأتوما،وكاتولوسلبيدوسوهما97العامةةإصللانجاح

ليدوسالقنصلي!بصتىالحامنفسفيالسياسةم!صرحمنالدي!ضاتور

وا!لملأحاته.سوال!؟صاريعبالضإءلالناداة

،واللط4المليمالجمظاماطحفيالاعلىسوالامثلكانلفد

.ا؟ولشوبا--لإصالار-قراطيةا)طبقة؟صاكل"فضحاناكيالمطلقة

ا)جهاءضافأبمورتهوتوشيحهاباحمها)نقودضربعنسوللا-ورعولا

اذياافيخمجلىسلطاتعاكاصارختجاوزذاكوفي،الدكاتورلقب

يقةطرخلا!من-وللااء!اريمصنأذ)ك.اتقودااصداربحقينفردكان

ل!بتمؤسوأولواوفتلقصرمةدمةلدولةومفهومهحكمه

الرومافي.الامبراطوري

القربالمتقبلإلىالسمياسيصوالاتفيرتداأخيرآ

لمصيرهاالدولةلزكبل.لمابتة!محومةالرومانيةلدولةليؤس!

و؟.4القا؟صورتهافىترؤ"وابوشيونالحكرالقادةع!يرلهمالذي

با-بمح!!امالاضلافاخهمحلمنالمتنافونالقادةتحكنلنمتوقعو5

بوصي.القائدالمقبهل-4خليةعهـدفيماتموهذا.العنفوألالخاءالج!ش

فيكأودهتوطناتزرب-ادهاالتيدارهفي78عامسوللامات

حرقفجرى.عاما-خونآنذاكالحهرمنلهوكانكامبانيامفطقة

جماذ-4علىوا-بغوالدولةالثعبؤيهااشتركرسي-4باكأفالات4ث

زبل.منرومافي-اك!يحرفهما!والاجلالا)خكريممن
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اضالماريى

العكرسالفارةع!ثرهـوونجصربومي!ثر

ق.م06-78بينبوصينجمبزوغ-ا

ليدوسالقنصاينانفخابب!داطممنسوللاالديكتانور)نسحب

أرومايةااطكومةبهتلتزمالياسيلاحهلبرناءأيتركأندونوكاتالوس

الأسنة-"فيولىصدصوللاعاصرهالذيالسيا-يالوضعولةل.بعدهمن

4الارمتقراطببالماحقة!ائيأالثقةوافقده،المسترةاطروبمنوالتصب

فيكث!ة-المجترأسعلىم!ز!اإلىواعادتهالد!ها%نودهركزالتي

-واءالدريمتاتورزوالب!دجديدمنالهصاععادوالآن.الثيوخمجل!

كانلوسكاترفالقنصل.الثحيإ-خوىاعلىأماط!وميالص!-دعلى

زميلىكاتبسيما.لهاويخل!!بط!بقتهيتحاقاذكورةالطبقةأبناءمن

الوصولفيولأمل،وا)موامالثجيينمنيتقربيعىاز!ازيأأبيدوس

قبل.منسرللاضربهالذيللا،وذجوفقأالديك!اتوريةإلى

ادستكوريةا-وللااصلاحاتلمارآمناطلاصأملوافقدا)صثيوخأما

يكنوأ.كالسابقنفوذمكارسةإلىاررودةوا،أيدي!3كبلتالتي

نأإلا.ذلكمنباقلليطمحالفرسانطقةورجالالمحامينموقف

صوللامغامرةمنذان!تقلالرومانيةا)-ياصةهـسحفياطةيةيالدور

بهمدفعتالذبنالعسريينالرجالمنحفنةيدإلىالأفىالعميهقة
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:خلومنافسات!طهوحهمف!!ى،الاولىالصفوفإلىالاحداث

مجلى!حفأنإذ.ا)-ياسيالتطورفيالثقلومركزالاغلالمجتمع

جهة،منا)*صكرييهطالقادةاخضاعءنوعجزهـا4الثصبأسوالمجاالشيوخ

الاحثايئاإخاكلربنأماما)طريقؤ-حأصرىجهةمنا!ترفالجيقون!وء

التيخنائيةالاتالعس!ريةالمهماتمنالمزيدلطلمبوال!روةاصلطةاعن

الحروباضمارتولةد.السياليالحقلفيينجاحالاساسيةالقاعدةتعتبر

اتمفوقينالقادةبهؤلاءحانةالاتاىال!يوخمجلسوالاجماعيةالاهلية

وفي.الضياعمنوالامإراطوويةرومالانقاذالمماتفيا)حمهموالالتجاء

اليونانبلادفي4تورا?3مجدمنلمتظرهماليمقدمأسوللاابصرالحقيقة

يدركولسوف.عايهاوبحدهيناؤ-4ماريوسأن-ى،ا!!رىاوآ-يا

إلىايردعحإرالاستهةة!!يةال!ءريةا،هماتؤيمةبعدهمنبوصي

.واطى3اللطة

:لب!يدوسأ!عنصلثووة

سوللابالضررقوانينأصالي!االتيالأطرافببناجماعشبههناللأاكان

ماإلىالأوضاعواعادةا)-ابقالديكتانورآثارلازالةالعملضرورةعلى

الاجماع5-ذافيليدوسالقنصلرأىوبالالمب.المبةبالفعليطكات

أمامهيكنوأ.الانصارمنك!نعددأكبراكفابإلىوبلة

فيموضوعالعامةباسترضاءالديماغوجيةإلىالجوءمنأفضلالازتهازيوهو

سوللا.أوؤفهالذيالقمحتوزيعاعادةموضوعوهوباتهاحميمفي؟صها

منالتقربفيمبالخأ*حط،أ)أولءولايمليابةانوتالآنلييدوسفجاء

أخذثم.الدولةنةقةعلىعايهمووزء"،مجانأالقمحمن!!مبأنالفقراء

فيصلاجات.نفقدوهماماليمشجدبانهاليهال!صبمحاهـييستميل

منالفتنةلبيدوسايقظفةدالزراعيةالاراضيمث!كلةأما.سوللاعهد
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ثم.ماريرسللزعيمخيفةيكونانا!لتوقعمنوكان.بوإللأانذاك

ال!احلية.امانيامقاطعةعلىصاكا83عامفيعين

%ديدحاملتحيبنسوللاتد!عامينبعدالحبيينمزيمةأنإلا

ذلكاثناءواتصل.يقيااةرثهالإلىفاكجأء!اسر-ويرسطردلاسبانيا

نثاطهمواصضدادوطالبررعلىسيطرواالذفيالكيلييهينبالقراصنة

ليرأساشانياإلىصرتوربرسحودم.ق08عاموفي.اسبانياحى

ارسلهالذييتلأوسالقنصلجهودتجدوأ.الوزيتانيينالا-بانلؤرة

الأخيرلأنسرنزريوسثورةعلىالقضاءالداخيةاصبانياعلىأ3صاسوالا

بل.الحماباتحرباسالبالرومانيةالجيوشحربفيتبعكان

اصبانياآحاخصء"علىالانتصارمننادرةبجوأةلمكنسرتوريوكطان

المصير.نةس78ءام4بخليةواقي،عليههوالقضاء97عامالساحلية

يكوت77عامليدوسأعوانوبقايابربرناالقائدايىينفموعندما

بنةوذومتمت!أاداحليةالمنطقةكافةعلىمسيطرأأصحقدلصرتوريوس

ءخهمزثمملالثبيبنحز.باعهاءذلكفييؤازره،الداخليةالمنطقةفي

متاب!4عنوالمؤوا!لاشانياالثرءياطاعنفسهواعتبرفيخمجلآ

الثيرخمجلىاضطرالفديهذاتجاه.رومافيسوللااتا!ضدالمراع

وانتزاعسرتوريوسمقارعةيت!حجديدقائدإلىالالم!جاءإلىالرومافي

لقبالمجلىفيت-4،اإثمةلهذهبوصيمنخيرأيجدولى.منهاسبانيا

أربعينمنمؤلفجيقرأسعلىويضحهالاءبريوم4سلطمعمحابققكنهصل

سرتوريوسمنالإادهةزمامانتزا!منبوميحملىأتتءن.جنديالف

بعد-هزائمبوصيواص!با-بانيافياطروبابتدائهامنعامينبعدإلا

طلبإلىا!طرهممامتيلوسقواتمعاطربفيقواتهتضافررغم

علىالحربفييعحهديهلمرتوريوسوكان.رومامنالنجداتمنالمزيد
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